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  أستاذ ورئیس قسم اآلثار اإلسالمیة  

   جامعة القاهرة –     كلیة اآلثار 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم 
ًوعباد الرحمن الذین یمشون على اَألرض هونا  ﴿ ْ َ ِ ْ َ َ َ َُ ْ َ ََِّ ِ َ ْ َّ ُ ِ
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إلى الناقدة المدققة المحبة للعلم والمعرفة، الداعیة 
للخیر والعاملة على نشره، صاحبة الدراسات العمیقة 

  . الرائعة فى مجال التصویر اإلسالمى
  

  . منى سید على حسن/ إلى زوجتى الدكتوره
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ال شك أن هناك لغة مشتركة بین معظم مدارس التصویر  
اإلسالمى، ونستطیع أن نصف هذه اللغة المشتركة بأنها كانت لغة مرنة 
تحوى فى داخلها عوامل الوحدة، بقدر ما تساهم فى إبراز أوجه التفرد، 
والواقع أن المتغیرات السیاسیة التى أعقبت دخول العرب إلى أماكن جدیدة، 

انت لها شخصیتها الفنیة والسیاسیة، وجعلت هؤالء الفاتحون یتفهمون ك
  . طبیعة هذه الشعوب ویحاولون إیجاد مبررات للتغیر واستقراره

ولعل أهم المتغیرات التى أعقبت دخول العرب المسلمون إلى تلك   
البالد، كانت اختفاء الدولة الساسانیة من على خریطة العالم المعروف فى 

ت وتقلیص حجم الدولة البیزنطیة، وقد أعاد العرب المسلمون ذلك الوق
ترتیب الخریطة السیاسیة واالجتماعیة لكل المناطق المفتوحة ولم تكن 
صورة الفن واضحة من البدایة قدر وضوح المتغیرات السیاسیة 
واالجتماعیة والدینیة، وربما كان ذلك یرجع إلى طبیعة الفن والفنانین الذین 

  . ًتا لتفهم المتغیرات حتى یمكنهم التعبیر عن هذه المتغیراتیحتاجون وق
وكان على الفنانین أن یحاولوا بناء إبداعات وصیغ فنیة جدیدة،   

تحمل فى جانب منها جذور الفنون القدیمة، ومن جهة أخرى تحمل مالمح 
  . رعاة الفن الجدد

 ولقد استمر الفنان المسلم یعبر عن إبداعاته الفنیة فى مجال  
التصویر اإلسالمى بثبات بالغ، خاصة منذ عصر سامرا، وبلغ هذا اإلبداع 
ًدرجة كبیرة من التمیز اعتبارا من القرن الحادى عشر والثانى عشر 

ولقد لعب رعاة الفن من حكام بالد فارس والهند وتركیا فى . المیالدى
ًفترات القرنین السادس عشر والسابع عشر دورا هاما فى هذا المجال،  ولذا ً

عبرت المدرسة الصفویة والمدرسة المغولیة الهندیة والمدرسة التركیة 
العثمانیة عن إبداعات فنیة ثابتة تعد فى ذاتها الدفاع نحو بلورة دور الفن 
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اإلسالمى وخاصة فن التصویر بطریقة جدیدة ذات مسحة عالمیة، قامت 
لفاطمى إلى فى األصل على مجموعة األفكار الفنیة التى نقلها الفنان ا

ٕعالم البحر المتوسط والمغرب اإلسالمى، وكذلك العراق وایران وذلك بعد 
سقوط الدولة الفاطمیة، وقد قام المصور المملوكى باستكمال هذا الدور، 

  .فى إطار من عالمیة، عاصرت المدارس الفنیة فى إیران والهند وتركیا
فى تلك مجموعة أفكار ترددت فى جنبات قاعات المحاضرات   

كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، وربما كان خروج هذه المحاضرات فى شكل 
ًكتاب، راجعا إلى إلحاح عددا من طالبى فى السنوات األخیرة ولذا جاء  ً
ًهذا الكتاب ملخصا لمحاضراتى فى مادة التصویر اإلسالمي، دون تغیر، 

جمات والبد من اإلشارة هنا، أن أجزاء من هذه المحاضرات فى األصل تر
لكتب بلغات أجنبیة إنجلیزیة وفرنسیة وألمانیة وكنت ألجأ إلیها لیتعرف 
الطالب على هذه الكتب بسهولة ویسر، ولیستطیع التعامل مع النظریات 

  . المختلفة الموجودة بهذه الكتب ویناقشها، ویقارن بینها
ویجدر اإلشارة هنا أن الحدیث عن المصورین كان بإیجاز شدید،   

ى قد سبق لى معالجة هذا الموضوع بالتفصیل فى كتابى وذلك ألنن
وقد قمت بتذییل هذا الكتاب "  الجزء األول–موسوعة الفنانین المسلمین "

بمجموعة من المراجع العربیة واألجنبیة التى رجعت لها عند إعداد هذه 
  . المحاضرات، ثم إخراجها فى هذا الكتاب

ًبیة كتابا جدیدا في مجال ولعل هذا العمل یضیف إلى المكتبة العر   ً
ٕالتصویر اإلسالمى، فإن كنت قد وفقت فالفضل هلل وحده وان كنت لم 

  . أوفق فالكمال هلل وحده
  

  محمود إبراهیم حسین. د          
  م١/١٠/١٩٨٨القاهرة فى 
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ال شك أن أسالیب الدراسة والبحث العلمى فى مجال التصویر  
ًى اآلونة األخیرة تقدما كبیرا، سواء فى اختیار اإلسالمى قد شهدت ف ً

الموضوعات أو أسالیب تحلیل مشاكل التصویر اإلسالمى، وأن هناك العدید من 
الرسائل الجامعیة واألبحاث العلمیة الجادة قد أخذت طریقها إلى النور لتنشر 
م على جمهور القراء وكذلك الباحثین وطالب كلیات وأقسام اآلثار، وعلى الرغ

من أهمیة هذه الدراسات إال أن الحاجة الزالت مستمرة للكتب الجامعة الشاملة 
لمدارس التصویر اإلسالمى وأسالیبها وخصائصها لما لها من منفعة لدى جانب 

  . عریض من الطالب والمهتمین بقضایا الفن وخاصة التصویر
وقد أضفنا العدید من اللوحات الجدیدة إلى ما سبق لنا وضعه فى   

األطلس الملحق بالكتاب، كما أضفنا عدة أبواب جدیدة لهذا الكتاب ولم تزید 
  . على ذلك حتى ال یتغیر الهدف من الكتاب

وال زال مجال التصویر اإلسالمى بحاجة إلى العدید من الدراسات التى   
تفرض للعالقة بیئة من الفنون األخرى، وكذلك للدراسات القائمة على إیجاد 

قة بین الفنان وراعى الفن، وهو ما سوف تخصص له دراسة تفسیرات للعال
  . مستقلة إن شاء هللا

وفى هذه الطبعة رأینا أن یكون عنوان الكتاب هو التصویر اإلسالمى   
المبكر، ألننا ركزنا على مدارس التصویر المبكر مثل المدرسة األمویة والعباسیة 

  .س اإلیرانیة والهندیة والتركیةوالفاطمیة والمملوكیة مع عدم إغفال دراسة المدار
  وفقنا هللا إلى الخیر ،،، 

  محمود إبراهیم حسین. د.أ        
  ٢٠٠٢ -مدینة المبعوثین بجامعة القاهرة       
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ال شك أن الدارس لفنون التصویر عند المسلمین البد له أن  
المراحل یالحظ وجود، خط یمتد بنا فى هذا الفن منذ مراحل نشأته حتى 

المتأخرة منه، وهو خط یكاد ال یختلف عن مثیله فى فن التصویر األوربى 
ًذلك أن وجود أشكاال فنیة جدیدة قد نمت وتطورت خارج الخط الذى 
تحدثنا عنه، إنما هو أمر یطرح على بساط البحث قضایا أساسیة بالنسبة 

 األولى والتصویر اإلسالمى فى مراحله. لهذه الدراسة التى نحن بصددها
ربما ارتبط بما سبقه من مدارس التصویر فى حین أن التصویر فى 
ًالقرنین الثانى عشر والثالث عشر قد شهد شكال مختلف تماما من الفن  ً
ٕوعلى درجة مرموقة من التكامل، واذا حاولنا تحلیل وجود عناصر وافدة 
على التصویر اإلسالمى المبكر، سوف نجد أن هناك ضرورة جغرافیة 

ًجودها إال أن التصویر اإلسالمى قد اتخذ لنفسه دروبا خاصة به، كما لو
أن وجود هذه التأثیرات لم یقلل إحساسنا الجمالى أو ینحرف به عن مساره 

  . الطبیعى

الروح الیونانیة (وأما تفسیر إعجابنا بهذا المزیج من التصویر   
 البعض عن فإنه یرجع إلى االنجذاب لسحر) الرومانیة مع الطابع العربى

المألوف فى الدولة العربیة اإلسالمیة، والواقع أنه من حین إلى حین قد 
قامت بین الفن الغربى وبین الفنون اإلسالمیة بصفة عامة مبادالت لم 
تسلم فى األعم األغلب من شوائب اللبس واإلبهام أو من غموض التفسیر، 

ن عالمیة مشتركة، ومع ذلك فعلینا أن نسلم بأن الفنون التشكیلیة هى فنو
وهى على نقیض األدب، ال تحدها حدود لغویة كما أن انتقال المعطیات 
الفنیة من بلد إلى آخر یمكن أن یتم بطرق عدیدة ال تحصى، واآلثار 
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ًالفنیة تنتقل وتسافر ولعل معطیات الفنون الثانویة أكثرها انتقاال وأیسرها 
ا فنون التصویر فقد انتشرت فى ًسفرا، كما أنها تمثل تجارة فریدة رائجة، أم

الغرب فى القرون الوسطى ضمن الفنون اإلسالمیة من منسوجات وزجاج 
ومعادن وغیرها، وبغض النظر عن المبادالت التجاریة الكبیرة فإن انتقال 
صندوق من العاج المصور أو تحفة معدنیة علیها رسوم كائنات حیة أو 

كذلك . یرات ضخمة للغایةمخطوط مزخرف بالتصاویر قد یكون لها تأث
علینا النظر باهتمام خاص إلى انتقال األشخاص وما یحدثه ذلك من تأثیر 
ًال یمكن إغفاله، السیما إذا كان الشخص قادرا على نقل ذكریاته واستغالل 

  . مالحظاته

كما أن انتقال الفنان من بلد إلى آخر یعتبر من أهم وسائل   
ر یتمتع بما له من النفوذ ویالحظ أن أشكال التأثیر، وال شك أن الفنان الزائ

  . الفن التى یبدعها ویعبر عنها تحتل مكانة من التقدیر واالحترام

إن الحدیث عن التأثیرات المتبادلة بین فنون التصویر عند   
المسلمین وبین الفنون المعاصرة لها أو التالیة علیها هو أمر ربما یكون 

ن التصویر اإلسالمى وهى منابع أكثر سهولة من البحث عن منابع ف
ًشدیدة التشابك والتعقید، فوجود األصول الیونانیة وأصول فارسیة أیضا، 
هو أمر مؤكد على أن األمر الذى یثیر الدهشة واإلعجاب هى قدرة الثقافة 
العربیة على التألیف بین معطیات هذه الفنون والتى توافدت علیها من 

من الدول العربیة اإلسالمیة وقد اعتقد ًشتى البلدان التى أصبحت جزءا 
البعض ولفترة طویلة أن هناك غیاب لفن التصویر، وأن فن الزخرفة قد 
طغى علیه من خالل أشكال األرابیسك التجریدیة وسوف أحاول فى هذا 
الكتاب إثبات ان فن التصویر لم یختفى نتیجة تحریم القرآن له، ألن وضع 

 الصواب، ذلك أن عالقة التصویر المسألة بهذا الشكل یبعدها عن
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باإلسالم من األمور التى قبلت االجتهاد عبر العصور المختلفة وذلك أن 
ًتشدد اإلسالم تجاه التصویر هو أقل شموال وصرامة من التحریم الوارد فى 
التوراة كما أن الشعوب السامیة على وجه اإلجمال نزعت فیما یبدو إلى 

سیمى الذى ال یخلو من وزر الوثنیة أو االحتراس من فن التصویر التج
  .التعلق بالجسد وبالمادة وباألشكال المحسوسة

  : أن محاور الحدیث عن التصویر اإلسالمى تتلخص فيونرى 

  . مصادر هذا التصویر: ًأوال

  . مشكلة اإلسالم والتصویر: ًثانیا

  .التصویر اإلسالمى بین المدرسة والمصور الفنان: ًثالثا

  .  الفنراعى: ًرابعا



 -٧-

  

  
  
  
  
  
  

Ùæù]<h^fÖ]< <
< <

Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<†èç’jÖ]æ<Ýø‰ý]< <

îÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<Ó¹]<ï…]‚¢]<†èç’jÖ]< <

oÖ^nÖ]< Ø’ËÖ]< V<îÚø‰ý]< †èç’jÖ]< áçßËÖ< íéi]„Ö]< íé’~Ö]
†Óf¹]< <

IîÛ^ËÖ]<†èç’jÖ]<íËŠ×Ê<< <

IîÛ^ËÖ]<ï…]‚¢]<†èç’jÖ]<< <



 -٨-

<Ùæù]<Ø’ËÖ]< <

<†èç’jÖ]æ<Ýø‰ý]< <

ستشرقین للمنع الدینى للتصویر فى اإلسالم وقف سوء فهم الم  
 فى تقویم مكانة فن التصویر اإلسالمى، والواقع أن ًاحجر عثرة وعائق

ًمشكلة المنع، مشكلة ال تخفت حدتها أبدا، بل إنها تظل معاصرة على 
ًالدوام وتموت وتحیا وفقا لظروف سیاسیة واجتماعیة تتحكم فى التوجیه 

فالنیة منعقدة اآلن فى معالجة هذا الموقف ولذا . اإلسالمى لحقبة ما
وحتى تتضح الصورة بشكل أقرب . العقلى اإلسالمى بشئ من التفصیل

للقارئ البد من التعرف على موقف الدیانات السابقة على اإلسالم من فن 
  . التصویر كالتالى

  موقف الدیانة الیهودیة من التصویر : ًأوال

 اإلجمال نزعت فیما یبدو نالحظ أن الشعوب السامیة على وجه  
إلى االحتراص من فن التصویر التجسیمى الذى ال یخلو من وزر الوثنیة، 

التالیة من فالوصیة أو التعلق بالجسد وبالمادة، وباألشكال المحسوسة، 
ًع لك تمثاال منحوتا، وال صنال ت: "سفر الخروج تنص صراحة على ما یأتى ً
، وما  األرضفى األرض من تحتصورة ما مما فى السماء، من فوق وما 

فى الماء من تحت األرض، ال تسجد لهن وال تعبدهن ألنى أنا الرب إلهك، 
..." إله غیور أفتقد ذنوب اآلباء فى األبناء فى الجیل الثالث والرابع من

  . اإلصحاح العشرون

یؤلف كال ویتضح أن التحریم الوارد فى هذا النص من التوراة   
 وأن النهى عن تمثیل أى شكل من أشكال الطبیعة، ،فیما بینهًمتماسكا 

ًإنسانا كان أم حیوانا أم أى  تجسیمى بإطالق متصل بالخوف من شكل ً
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ًال أن فى النص ذاته یبدو أن التحریم واقع حكما عن إالوقوع فى الوثنیة، 
 كما أن هناك مؤمنین فى هذه الدیانة اعتقدوا بأن الفن ،كل فن مجسم

أن  كما ،مع الدیانة العبریةًما ئالشكل األكثر تالالتجریدى هو وحدة 
البعض اآلخر حاول الربط بین فكرة النهى عن التصویر والتمثیل بفكرة أن 

 وأن الفنان التجسیمى إنما یتجاوز فى عمله ،هللا وحده هو خالق الكائنات
حدود القدرة اإلنسانیة على الخلق الذى هو صفه یجب اقتصارها على هللا 

  . وحده

ومع هذا التشدد فإن هناك آثار مصورة قد وصلت إلینا من إنتاج   
مستدلین على ذلك برسم سیدنا موسى للكاروبیم . أصحاب هذه الدیانة

فى قبة الشهادة، وقیامه بصنع حیة من نحاس فى البریة، وبأن ) المالك(
على أن بعض مؤرخى . سلیمان أمر بصنع تماثیل وأسود لتزیین المعبد

مذهب المنس ( فى أن تحریم تمثیل الشخوص فى الیهودیة الفن ذهبوا
، قد جاء فى فترة الحقة من التاریخ الیهودى حین أعاد رجال هذا )وجیوم

الدین تفسیر بعض آیات العهد القدیم بما یحرم هذا الفن كمحاولة متطاولة 
لمحاكاة هللا فى صنعه، فاهلل عندهم هو المبدع الذى یصور كل شئ 

ویرى المنس وجیوم أن هذا التفسیر الیهودى المستحدث . أحسن تصویر
قد واكب فجر صیاغة الفقه اإلسالمى، وأنه انتقل إلى الفكر اإلسالمى 

ومما ال شك فیه أن أحبار بعض . على أیدى رجال من الیهود أسلموا
 وصاروا من صحابتیه ورواة الیهود قد دخلوا اإلسالم فى حیاة الرسول 

ً بن سالم الذى كان أستاذا ألبى هریرة، ومثل كعب أحادیثه، مثل عبد هللا
 .األحبار الذى تتلمذ على یدیه ابن عباس
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  موقف الدیانة المسیحیة من التصویر : ًثانیا

عند سؤال أحد رجال الدین المسیحى عن موقف الدیانة المسیحیة   
من التصویر، ذكر أن التصویر فى الكنائس وخاصة الموضوعات الدینیة 

، یساعد األشخاص الذین " والرسلینالعشاء األخیر، الصلب، القدیس"مثل 
ال یجدون القراءة على فهم قصص اإلنجیل، مما یؤدى إلى تعمیق اإلیمان 

وعلى الرغم من ذلك ظهرت نزعة تحریم الصور اآلدمیة فى . لدیهم
التصویر فى الكنائس البیزنطیة، وظلت فن م، فبطل ٧٢٦الكنائس فى عام 

ة مسیطرة على الكنیسة البیزنطیة الشرقیة قرابة مائة عام، ولكن هذه النزع
هذه النزعة ما لبت أن واجهت ارتداد، وعاد بعدة التصویر إلى 

  . الموضوعات المصورة، وخاصة الموضوعات الدینیة

تضح األمور لدى القارئ البد من التعرف على أنواع توحتى   
  : الصور التى قسمها العلماء إلى قسمین

أو المعدن، أو . ور التى لها ظل، وهى المصنوعة من الحجرالص  ) أ(
  ). التماثیل( وهذه تسمى ،غیر ذلك

الصور التى لیس لها ظل، وهى المرسومة على الورق، أو   ) ب(
المنقوشة على الجدران، أو المصورة على البساط والوسادة 

 ). الصور(ونحوها، وتسمى 

ها ظل، فكل تمثال صورة، ما لم یكن ل: ما كان له ظل، والصورة: فالتمثال
: التمثال: فقد ذكر ابن منظور فى لسان العرب. ولیس كل صورة تمثال

اسم الشئ : التماثیل، وظل كل شئ تمثاله، والتمثال: الصورة، والجمع
ًالمصنوع مشبها بخلق من خلق هللا، وأصله َّ َ ُمن مثلت الشئ بالشئ إذا : ُ َّْ َ

َّتشبیها به، وأسم ذلك الممثل تمثالُقدرته قدرة، ویكون تمثیل الشئ بالشئ  َ ُ ً .  
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َتمثال، وهو كل من صور على مفردها " وتماثیل: "وقال القرطبى   َّ ُ
كانت من زجاج ونحاس، : مثل صورة من حیوان أو غیر حیوان، وقیل

ُورخام، وذكر أنها صورة األنبیاء والعلماء، وكانت تصور فى المساجد 
  . ًهادالیراها الناس، فیزدادوا عبادة واجت

  : اإلسالم والتصویر: ًثالثا

تعتبر إشكالیة صورة الكائنات الحیة فى الفن اإلسالمى وما دار   
حولها من آراء من األمور الهامة فى مجال التخصص، وفى هذا الكتاب 
نحاول إلقاء الضوء حول هذه اإلشكالیة ألهمیة الموضوع أو حساسیته، 

  : وقد أخذت لموضوعى عدة محاور أساسیة

دراسة اآلیات القرآنیة باعتبار أن القرآن هو : المحور األول  
  . المصدر األول للتشریع عند المسلمین

 دراسة األحادیث النبویة الشریفة باعتبار أن :المحور الثانى  
  . األحادیث النبویة هى مصدر التشریع الثانى

  . آراء الفقهاء من المذاهب الدینیة المختلفة: المحور الثالث  

آراء الباحثین فى الفن اإلسالمى وخاصة من : محور الرابعال  
ًاألوربیین والذین فهموا فى معظم األحوال هذه المشكلة فهما بعیدا عن 

  . الحقیقة

  . نتائج شیوع التشدد ضد التصویر فى اإلسالم: المحور الخامس  

  : القرآن الكریم: المحور األول

 عقائد دینیة مختلفة كان للعرب قبل نزول القرآن على الرسول   
من بینها عبادة األصنام، وكانت القبائل العربیة تعتقد فى تلك األصنام 
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ًاعتقادا كبیرا، وعلى ما یبدو كانت هذه العبادات الوثنیة عمیقة الجذور فى  ً
نفوس القبائل العربیة، األمر الذى انتهى بزوالها، وقد أدى هذا إلى اعتقاد 

وربما . م األوثان وكذلك التصاویر واقتناءهاالكثیرین بأن اإلسالم قد حر
ساعد على هذا االعتقاد أن جزء من هذه األوثان واألصنام كان یحمل 
ٕمالمح كائنات حیة، وخاصة شكل اإلنسان، وان كان جزء من هذه 

وال بأس هنا . أحجار دون أى مالمح تشكیلیةاألصنام واألوثان عبارة عن 
 القضیة، أن نحاول تأصیل العالقة عن هذه وقبل أن استمر فى الحدیث

الواقع أن هناك روایات كثیرة حول هذا . بین عبادة األصنام وبین العرب
الذین ضاقت بهم علیه السالم أن كثیر من أوالد إسماعیل : الموضوع منها

ًمكة بمواردها الطبیعیة رحلوا عنها بحثا عن الرزق، وأن كل مجموعة منهم 
ة المقدسة المشرفة، وضعته حیث تقیم فى ًأخذت معها حجرا من الكعب

مكان الئق، كما هو الحال فى المكان األصلى وتقوم بالطواف حوله، 
وبمرور الوقت نسى العرب دیانتهم الحقیقیة وأقاموا الصالة لهذه الحجارة 

  . بذاتها

ًوربما وقعت أیضا تأثیرات من الدول، المجاورة على القبائل   
من أن شخص یدعى " األصنام"ه صاحب كتاب العربیة، مثال ذلك ما ذكر

ًعمرو بن لحى الخزاعى، مرض مرضا شدیدا وكان من أشراف قومه، فقیل  ً
له أن بالشام حمه أن أتیتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها 
یعبدون األصنام، فقال ما هذا؟ قالوا هذه آلهتنا نستقى بها المطر، 

فسألهم أن یعطوه منها، ونقلها، وقدم بها مكة ونستنصر بها على األعداء، 
ونصبها حول الكعبة وأمر الناس بعبادتها وقد أطاعوه فى ذلك، وظل 

ًما یزید على ثالثمائة وستین صنما،  األمر یتطور حتى بلغ عدد األصنام
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ًوكان العربى إذا لم یجد صنما فى بیته، بحث له عن حجر یطوف حوله، 
  . صنام حول الكعبةكما هو الحال بالنسبة لأل

ویرى صاحب كتاب األصنام على لسان أحد أفراد هذه القبائل   
كنا نصلى لحجر فإذا وجدنا أحسن منه تركناه ورمیناه وصلینا للحجر "

ًاآلخر، واذا لم نجد أحجارا على اإلطالق جمعنا بعض التراب من  ٕ
 مع  ثم طفنا حولها كما نفعل، ولقناها ثم حلبنا األغنام علیه،األرض
ًأنهم كانوا یجمعون الرمال أحیانا ثم یخلطونها بلبن "ًوقال أیضا . األحجار

  ".الماعز ویصلون لها

هذا هو مجمل أحوال العرب قبل اإلسالم مع عبادة األصنام   
واألوثان، وظهر اإلسالم وأوجدت آیاته مجموعة من هذه البراهین الواضحة 

ى هذه العبادة، یتضح ذلك واألدلة الساطعة حول عدم جدوى االستمرار ف
 على تحطیم هذه األصنام فى الكعبة، كما أمر فى إصرار الرسول 

ًأصحابه بتحطیمها، كما أرسل أیضا أصحابه لتحطیم هذه األصنام فى 
  . أماكن مختلفة خارج مكة

ع عدیدة عن هذه األصنام واألوثان ویتحدث القرآن فى مواض  
، وكانت إشارات القرآن فى سیاق واألنصاب، تارة بلفظ اآللة واألنداد

القصص التى یرویها عنها بهدف التحذیر والوعید، أو فى صیغة االحتقار 
والحط من مقدرتها، والدعوة الصریحة لعبادة هللا الواحد فى صیغة أمر 

 ، ومنع صناعتها،لإلنسان بأن علیه أن یتجنب عبادة هذه األصنام
 وكیف ح علیه السالمإلى قوم نووالصالة لها، كما هو الحال فى اإلشارة 

 ولم یستمعوا إلى نوح علیه السالم واستمروا فى عبادة ما ،أنهم عصوا ربهم
وكذلك األمر " ٢٤-٥سورة نوح اآلیة "ال ینفعهم وال یضرهم من األصنام 
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َواتل عليهم نَبأ إبراهيم  ﴿" ٧٣ إلى ٦٩سورة الشعراء اآلیة "فى  ِ َ ْ ِْ َ َ ْ ِ َ َ ُ ْ ْإذ ) ٦٩(َ ِ

َقال أل َ ِبيهَ َوقومه ما تعبدون  ِ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َقالوا نَعبد أصنَاما فنَظل لها عاكفين ) ٧٠(َ ِ ِ َْ َ َ ُّ َ َ ً َ ُ ُ ْ ُ َ

َقال هل يسمعونَكم إذ تدعون ) ٧١( َُ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َأو ينفعونَكم أو يضرون ) ٧٢(َ ُّ ُ َ َْ َْ َْ ُ ُ َ)٧٣(﴾ .  

ِإذ قال ألبيه ﴿ ٥٦ إلى ٥٢وفى سورة األنبیاء اآلیة    ِ َ َ َ ْ ِوقومه ِ ِ ْ َ ِ ما هذه َ ِ َ َ

َالتماثيل التي أنتم لها عاكفون  ُ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َ ُ َ ُقالوا) ٥٢(َّ َوجدنَا آباءنَا لها عابدين  َ ِ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ)٥٣ (

ْقال لقد كنتم أنتم ُْ َُ ُ ْ َ َ َ ٍوآباؤكم في ضالل مبين  َ ِ ُّ ٍ َ ِ ْ ُ ُ َ َقالوا أجئتنَا بالحق أم أنت ) ٥٤(َ ْ َ َ َْ ِ ّ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ َ

َمن الالعبين  َِ ِ َقال ب) ٥٥(َِّ َ ِل ربكم رب السمواتَ َ َ َّ ُّ َ ْ ُ ُّ َّواألرض الذي فطرهن َّ َُ َ َ ِ َّ ِ ْ َ َوأنَا  َ َ
َعلى ذلكم من الشاهدين  ِ َِ َّ ِ ِّ ُ َ َ َ)٥٦(﴾ .  

َقال أفتعبدون من دون اہلل ما ﴿: ویقول تعالى   ِ َّ َِ ُ ُِ َ ُ ْ َ َ َ ًينفعكم شيئا  َال  َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ 

ْواليضركم  ُ ُّ ُ َ ْأف لكم) ٦٦(َ ُ َّ ٍّ ِولما تعبدون م ُ َِ ُ ُ ْ َ َ َن دون اہلل أفال تعقلون َ ُ ِ ْ َ ََّ َ َ ِ ِ ُ)٦٧(﴾ 
  ). ٦٧ إلى ٦٦سورة األنبیاء اآلیة (

ًومن خالل العرض السابق نرى أنه لم یرد فى القرآن الكریم نصا   
ًصریحا یدل على تحریم تصویر اإلنسان أو إباحته أو كراهیته، إنما تناولت 

ًهذه اآلیات كلها هجوما وحربا عنیفة على األصنام واأل وثان التى اتخذها ً
وقد ورد فى ... العرب فى الجاهلیة آلهة یعبدون من دون هللا ویصلون لها

سورة سبأ ذكر التماثیل، وقد أباحت هذه اآلیات لسلیمان عمل هذه 
َ یعملون له ما . "التماثیل، لكن من الواضح أن الغرض منها لیس للعبادة َُ َ َُ ْ َ

َیشاء من محاریب َ َِ َّ ِ ُ َوتماثیل َ َِ َ ِوجفان كالجواب َ َِ ْ َ ٍَ َوقدور راسیات اعملوا آل داوود  َ َ ُُ ََ َُ ْ ٍ َ ِ َّ ٍ ُ
ًشكرا ْ ُوقلیل من عبادي الشكور ُ ُ َّ َ َِ َِ ْ ِ ِّ ٌ َ" .  

ومما سبق یتضح أن موقف اإلسالم الواضح من خالل اآلیات   
القرآنیة كان ضد األوثان واألصنام، كنمط من أنماط العبادات، لكن اآلیات 
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إذا كانت لیست لالستخدام فى العبادة كما ورد فى سورة القرآنیة لم تحرمها 
  . سبأ

أما فیما یتعلق باألحادیث النبویة وهى المصدر الثانى للتشریع   
المجموعة : عند المسلمین، فیمكن تقسیم األحادیث إلى ثالثة مجموعات

األولى وتظهر تشدد واضح تجاه التصویر والمصورین ومن هذه 
أن هللا ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر " األحادیث، قول النبى 

ومن أظلم ممن "وقول الرسول الكریم فى الحدیث القدسى " .. واألصنام
أن أشد  "وكذلك قول الرسول ".. ًذهب یخلق خلقا كخلقى فلیخلقوا ذرة

ال تدخل  "وقول الرسول ". ًالناس عذابا عند هللا یوم القیامة المصورون
  ".  فیه صورة أو كلبًالمالئكة بیتا

والمجموعة الثانیة من األحادیث یظهر فیها تحریم الصورة ولكن   
لیس بالدرجة المطلقة السابقة، ومن هذه األحادیث ما روى عن السیدة 

 من سفر وقد سترت بقرام قدم رسول هللا : "عائشة رضى هللا عنها قالت
أشد الناس : كه وقال هتلى على سهوة، لى فیها تماثیل، فلما رآه الرسول 
فجعلناه وسادة أو " قالت"ًعذابا یوم القیامة الذین یضاهون خلق هللا 

  ". وسادتین

 وعن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما قال، قال رسول هللا   
أن الذین یصنعون هذه الصورة یعذبون یوم القیامة، یقال لهم أحیوا ما "

  ".خلقتم

لد، عن أبى طلحة صاحب وعن یسر بن سعید، عن زید بن خا  
ًأن المالئكة ال تدخل بیتا فیه " قال  قال أن رسول هللا رسول هللا 

قال یسر ثم اشتكى زید، فإذا على بابه ستر فیه صور، فقلت لعبید " صورة
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، ألم یخبرنا عن الصور یوم األول هللا الخوالنى ربیب میمونة زوج النبى 
  ". إال رقما فى ثوب"فقال عبید هللا ألم تسمعه حین قال 

أنى رجل : "وعن ابن عباس رضى هللا عنهما أنه جاءه رجل فقال  
أدن منى فدنا منه حتى وضع یده " فقال"صور هذه الصور فأفتنى فیها 

 ، سمعت رسول هللا  أنبئك بما سمعت من رسول هللا :على رأسه وقال
عذبه فى كل مصور فى النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا، فی: "یقول
وفى " إن كنت البد فاعال فأصنع الشجر وما ال نفس له"ثم یقول " جهنم

من صور صورة فإن هللا معذبه حتى ینفع فیها الروح ولیس "روایة أخرى 
ًبنافخ فیها أبدا، فربا الرجل ربوة شدیدة، وأصفر وجهه فقال ویحك إن أبیت 

  ".أال تصنع فعلیك بهذا الشجر كل شئ لیس فیه روح

كان لنا ستر فیه تمثال طائر " عائشة رضى هللا عنها قالت وعن  
حولى هذا فإنى كلما  "وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لى النبى 

  ". دخلت فرأیته ذكرت الدنیا

أمیطى عنا : "وفى روایة عن أنس رضى هللا عنه أنه قال لها  
  ". قرامك هذا فإن تصاویره ال تزال تعرض لى فى صالتى

ومن هذه المجموعة ما روى عن عائشة رضى : موعة الثالثةالمج  
 وكان لى صواحب یلعبن هللا عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبى 

 إذا دخل یتعمقن منه، فیسر بهن إلى، فیلعبن معى فكان رسول هللا 
  ". معى

 من غزوة وما روى عن عائشة رضى هللا عنها، قدم رسول هللا   
ى سهوتها ستر، فهبت ریح فكشفت ناحیة الستر عن تبوك أو خیبر وف

ً ما هذا یا عائشة، قالت بناتى، ورأى بینهن فرسا :فقالبنات لعائشة لعب، 



 -١٧-

لها جناحان من رقاع فقال ما هذا الذى وسطهن، قالت فرس، قال وما 
قالت أما سمعت أن ! فرس له جناحان: الذى علیه قالت جناحان فقال

  ". حتى رأیت نواجذهة، قالت فضحك رسول هللا ًلسلیمان خیال لها أجنح

وفى حدیث آخر نودیت نساء األنصار فقامت كل امرأة إلى   
  . لجمرطها المر

ومن خالل األحادیث النبویة السابقة یتضح لنا أن المجموعة   
األولى حرمت التصویر وتوعدت المصورین بأشد أنواع العقاب، بینما نجد 

كل من أشكال التحدید لنوع الصورة ومكانها، أن المجموعة الثانیة بها ش
 بإماطة الستر، وفى حدیث آخر بتقطیعه، وفى الحدیث فقد أمر الرسول 

وفى حدیث " إال رقما فى ثوب" استثنى من التحریم زخارف األثواب"الثالث 
وال شك .  بقطعهولم یأمر الرسول ". خلى عنى فأنه یذكرنى بالدنیا"آخر 

األولى فى كونها تتحدث انت تختلف عن المجموعة أن هذه األحادیث ك
عن استعمال الصورة وأحكام مشاهدتها أو اقتنائها من كونها تتحدث عن 

أن أشد الناس "حكم التصویر ذاته، كما هو الحال فى المجموعة األولى 
إن أشد الناس " "یقال لهم احیوا ما خلقتم" "ًعذابا یوم القیامة المصورون

  ". ًومن أظلم ممن ذهب بخلق خلقا كخلقى" ون خلق هللاعذاب الذین یضاه

 یضحك حتى والمجموعة الثالثة من األحادیث نرى الرسول   
تبدو نواجذه، مما یدل هنا على أن األمر لیس فیه شدة التحریم الموجودة 
ٕفى المجموعة األولى من األحادیث، وانما أبیحت لعب البنات للضرورة 

تى یتدربن على تربیة أوالدهن، ثم إنه إلبقاء إلى ذلك، وحاجة البنات ح
  . ومثله ما یضع من الحالوة أو العجین ال بقاء له، فرخص فى ذلكلذلك، 
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فى مشكلة ومما سبق یتضح أن األحادیث النبویة اختلفت   
التصویر وحكمه، وهو اختالف موضع الصورة، وشكلها، وتعامل اإلنسان 

  . معا باالحترام أو باالمتهان

  الفقهاء والعلماء فى تحریم التصویرآراء 

واجتهادهم والمصدر الثالث فى تحلیل هذه القضیة هو آراء الفقهاء   
ألصحاب المذهب الحنفى نجد أن تصاویر  فبالنسبة ،فى هذا الموضوع

ًالكائنات الحیة محرمة تماما، وتعد من األمور الكبیرة والجسیمة، سواء 
 غیر ممتهنة، كأن تكون فى  ممتهنة أور فى أوضاعكانت هذه الصو

سجادة أو عملة أو أبنیة، وذلك ألن األمر یتعلق هنا بخلق مثل خلق هللا، 
  . بینما فیما یتعلق بما لیس فیه روح مثل األشجار، فإنه لیس بحرام

ومن خالل تعلیم أصحاب المذهب الحنفى یظهر أن الصالة على   
بهه مع الذین كانوا سجاجید علیها تصویر كائنات حیة یعتبر آثم، لتشا

كما أن الصالة عند هؤالء الفقهاء فى مكان یصلون لألوثان واألصنام، 
وذلك ألن المالئكة ال تدخل ، )محرم(یوجد فیه صورة أو تمثال یعتبر آثم 

ٕمثل هذا المكان لتواجد الصورة فیه، واذا كانت الصورة تواجه الشخص 
هذه الصورة على یسار ًثما من كون إالذى یصلى فإن األمر یصبح أكثر 

ویرى بعض الفقهاء الحنفیة أن الصورة إذا وجدت خلف المصلى أو خلفه، 
  . المصلى، ال آثم فیها لعدم تشابهها مع عبادة األصنام

 أنه من األفضل تنظیف أماكن :ومع ذلك فإن شیخ زاده یرى  
األمور، یقصد ألنها تمنع المالئكة من الدخول إلى الصالة من مثل هذه 

ه األماكن، كما أن وجود الصور فى أماكن العبادة والصالة فتعتبر هذ
 فى المنازل  فقهاء الحنفیة أن استعمال الصورى عن أحدومحرمة، ویر
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ًوكذلك الدخول إلى هذه المنازل یعتبر محرم، كما قیل أیضا عن أصحاب 
ًهذا المذهب أن صور الخنزیر والشیاطین نظرا لكراهیة صورتها تعتبر 

   .محرمة

ومع ذلك فإن فقهاء هذا المذهب یسمحوا بالصور الصغیرة، وتلك   
وكذلك تلك الصورة المقطوعة رؤوسها، أما عن الموجودة على الدنانیر، 

واختالف فى وجهات الصور الشخصیة للرؤوس فإن هناك تعدد آلراء 
النظر عند أصحاب هذا المذهب حولها، ونفس األمر فیما یتعلق بصور 

  . الحیةغیر الكائنات 

فإن هذا السؤال قد طرح من ) مذهب مالك بن أنس(وعند المالكیة   
قبل أبو قاسم الذى سأل مالك ابن انس عن الصور على اآلرائك، وفى 

ذ، وأجابه مالك بأنها كلها محرمة، ألن فیها األقبیة، وحول فتحات النواف
 فإنها خلق، أما ما یتعلق بالصور على الحوائط، وعلى السجاجید والوسائد

تعتبر ممتهنة، وقد سأل أبو القاسم مالك عن الصورة على الخاتم الذى 
فى أصبعه أثناء الصالة، فأجابه مالك ابن انس بأنه حرام یلبسه الشخص 

الصالة بالخاتم الذى یحتوى الصورة ولبس الخاتم الذى یحتوى على 
  . الصورة

بها وغیر بینما قال الكشنى أن الصورة لغیر الكائن الحى مسموح   
حرام، ومثال ذلك صور الشجر وغیرها، إال أن حكمها عند جموع أهل 
المذهب حرام، بینما اعتبر البعض أن صورة الشجرة بظل تعتبر حرام، 

من األفضل إبعادها وخاصة إذا كانت صورة ویرى البعض اآلخر بأنه 
  . مكتملة
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 ویرى العدوى أحد فقهاء المذهب أن الصور التى تحوى ثقوب فى  
منتصفها، أو تكون فاقدة األجزاء منها، مما یجعلها فى حالة تلف فإنه 

  . مسموح لإلنسان أن یراها

ًأیضا عند أصحاب هذا المذهب فإن قبول الدعاوى لحفالت   
أو األعراس، إذا كانت حائط المكان ال تحتوى على صور ذات ظالل، 

س، فإنها كانت صور لحیوانات بریة، أو صور لكائنات حیة على المالب
  . مسموح بها، ولكنها مكروهة، وهو رأى العوضى

 بها، وحتى فیما حفإن صور ما لیس به روح مسمووعند الشافعیة   
یتعلق بصورة الكائنات الحیة فهناك آراء مختلفة حولها، فالشافعى نفسه 
قال بأن والئم حفالت العرس، ال یسمح لإلنسان لدخولها إذا كان المكان 

، وهذا یعنى عند الشافعیة أن األمر حرام أو ن مرتفعةبه صور فى أماك
الموجود به الصور على األقل مكروه، ویرى الغزالى أن دخول المنزل 

حرام إال فیما عدا ما هو موجود على مكروه، وأن عمل هذه الصور 
  ). النسیج(القماش 

ویرى الرفاعى، وبالنسبة للدخول للمنزل الموجود به الصور یوجد   
البعض اآلخر بأن الصورة األغلبیة تقول بأن هذا مكروه، بینما یرى رأیان، 

عندما تكون فى ممر ولیس فى داخل المنزل، أو عندما تكون فى 
الحمامات الخارجیة، أو فى الصاالت الخارجیة، فإن الصورة هنا غیر 

ویشیر الرملى بأن اإلنسان غیر مجبر بأن یلبى دعوة لدخول . ممنوعة
ائنات حیة، وبطریقة غیر ممتهنة، بینما یرى هؤالء أن منزل فیه صور ك

التى عمل الصورة فى كل الحاالت حرام مع استثناء الصور والتماثیل 
  ). لعب األطفال(یلعب بها األطفال 
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ویرى اإلمام النووى أن موضوع التصویر حوله الكثیر من اآلراء   
لصورة للكائن الفقهاء من مدرستنا یقولون بأن عمل ا: "المختلفة ویقول

الحى حرام، ویعتبر من الكبائر التى تستحق أقصى أنواع العقاب، كما هو 
منصوص على ذلك فى األحادیث النبویة الشریفة، وال یهم إن كانت 
الصور ممتهنة أو غیر ممتهنة، وذلك ألن فیها خلق یضاهى خلق هللا، 

نحاس، المالبس، السجاد، الفضة، الذهب، الًوسواء كانت الصورة على 
ًالعمالت المعدنیة، أو على األوانى، أیضا صور األشجار، وصور الهوادج 

وهذا هو حكم بینما صور كل ما لیس فیه روح فإنها غیر محرمة، وغیرها، 
، ویرى أن صور الكائنات الحیة إذا علقت على الحائط أو رسمت التصویر

ًوأیضا إذا ، على الجدران بغرض الرؤیة فإنها فى هذه الحالة تعتبر محرمة
استعملت على العمائم فإنها محرمة، بینما إذا الصور على السجاد للسیر 

أو الوسائد لإلتكاء علیها بمعنى أنها ممتهنة فإنها فى هذه الحالة علیها، 
ولم یعطى أى فروق بین الصور ذات الظل، أو تلك التى ال ظل محرمة، 

لب كان هذا هو رأى وعلى األغ. ، وهذا هو الرأى المؤكد لمدرستنالها
والتابعین أمثال الطبرى، مالك، أبو حنیفة معظم الفقهاء، وكذلك الصحابة، 

بینما رأى بعض الصحابة والسلف بأن التحریم فقد للصور التى . وغیرهم
لها ظل، بینما األخرى التى ال ظل بها فإنها مسموح بها، ولكن هذا الرأى 

فى بیت  والذى كان موجود ألن الستار ذو الصورًمردود علیه أیضا، 
ویرى  كان مرفوض، وعلى الرغم أنه لم یكن لصورة ظل، رسول هللا 

الزهرى أن التحریم ینطبق على الصور فى عمومها، كذلك دخول المنزل 
أى كان مكانها سواء أكان على السجاد، أو الحائط، الموجودة فیه الصورة 

 من األحادیث النبویة، كما یفهم. وسواء أكانت ممتهنة، أو غیر ممتهنة
ویرى آخرون أن الصور على الحوائط مسموح بها . وهذا هو الرأى الغالب
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سواء أكانت ممتهنة أو غیر ممتهنة، سواء كانت معلقة أو غیر معلقة 
  . أو كانت مرسومة على المالبس، رقم فى ثوب. وتلك التى تعطى ظالل

ن بأن الصورة وهذا رأى قاسم بن محمد ولكنهم فى الغالب یعتقدو  
  . غیر مسموح بها، فیما عدا تلك التى یلعب بها البناتالتى لها ظالل 

ویقول الخطیب أن شروط قبول الدعوات لحفالت العرس أن ال   
یكون فى المنزل أى صورة إال على األرض، سواء على سجادة أو 
الوسائد، بینما یرى الخطیب أن عمل الصور فى كل األحوال محرم، وغیر 

  . ح بهمسمو

وبالنسبة لتأسیس أماكن الصالة فى مواضع بها تصاویر وخاصة   
ألن ذلك یتشابه مع طرق الغیر كانت هذه الصور فى مواضع مرتفعة، إذ 

بینما تعتبر هذه الصور غیر ممنوعة ومحرمة فى مسلمین فى العبادة، 
. ، أو كانت فى مواضع خلف المصلینحالة وجودها فى مواضع منخفضة

أو آراء الشافعیة نجد أن استخدام الصور فى المالبس، ومن خالل 
المعلقات أو كغطاء للحوائط فیما عدا كونها على السجاد أو المساند، فإنها 

وعند الشیعة تعتبر الصالة أمام الصور . تعتبر للرجال أو النساء محرمة
ٕوان كان ً تغطیتها أیضا تعتبر محرمة، ومحرمة، وفى حالة إزالتها أ

ى أن تواجد صور لغیر ذوات األرواح أثناء الصالة فإنها تقلل بعضهم یر
  . من تركیز الشخص أثناء الصالة

ویرى القمى أن التحریم فى مثل هذه الصور فى وضع الصالة   
ینطبق على الصور الموجودة فى اتجاه القبلة، كما أن وجود صور 

فضل أن ولكن األالكائنات الحیة على سجاجید الصالة ال تعتبر محرمة، 
أمام  هذه الصور أثناء الصالة، ویرى العاملى أنه بالنسبة للصالة نغطى
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عن أماكن الصور فإن فقهاء الشیعة یرون، أنه من األفضل إبعادها 
ًالصالة، ذلك ألن أغلب الفقهاء یعتقد فى أن ذلك محرم، ویقول أیضا أنه 

  .  وغیرهاصورة اإلنسان والطیورًیعنى ضمنینا صور الكائنات الحیة مثل 

أما فیما یتعلق بصورة الكائنات الحیة الموجودة على السجاد على   
  . أن تكون مقطوعة الرؤوس، أو ذات عین واحدة ال تعتبر محرمة

ویقول أنه من خالل استعراضه آلراء الفقهاء من هذا المذهب،   
ومن مصادرها الحقیقیة التى ترى أن االحتفاظ بصور خارج نطاق أماكن 

  . یر محرمالصالة غ

وذلك ألن هللا ویرى أبو القاسم أن الصالة أمام الصور مسموح بها   
ومن خالل العرض السابق . أقرب للمصلى من الصورة الموجودة أمامه

نرى الفقهاء لم یجمعوا على رأى واحد فیما یتعلق بحكم اإلسالم فى 
، التصویر، ومن بینهم من اعتقد أن الصور التى لیس لها ظل مسموح بها

التى كانت وأن السبب فى منع الصورة ذات الظل أنها تتشابه مع األصنام 
وفیها ً، وأن عملیة إنتاج الصور تعتبر نوعا من الخلق، اآللهةتعتبر من 

مضاهاة لخلق هللا، ومع ذلك فإن هذا التحریم لم یكن بصفة عامة، 
 نجد ومطلقة، كما هو الحال بالنسبة للمشروبات المسكرة والخمور، ولذلك

ٕأن كثیرا من حكام المسلمین سمحوا بوجود الصور، وانتاجها فى كثیر من  ً
ًالعصور، معتقدین بأن فى وجود هذه الصور وانتاجها نوعا من اإلثم،  ٕ
ًولكن لیس كبیرا، خاصة إذا كان اإلحساس بمضاهاة خلق هللا أبعد ما 

  .  األصنام واألوثانةكما الحال عند عبادیكون عن نفوسهم، 

التصویر حرام فى شریعتنا، وقد ورد تشدید الوعید : ى أبو حیانویر  
وفى حدیث سهل على المصورین، ولبعض العلماء استثناء فى شئ منها، 
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ً وحكى أن قوما –، ولم یستثن علیه السالم "لعن هللا المصورین: "بن حنیف ُ
  ".وما أحفظ من أئمة العلم من یجوزه: "قال ابن عطیه. أجازوه

ً حرمة تصویر الحیوان كامال لم تكن فى الحق أن: سىوقال األلو  
ٕ وانما هى شرعنا، وال فرق عندنا بین أن – علیه السالم –شریعة سلیمان 

 تكون كذلك كصورة الفرس المنقوشة على  التكون الصورة ذات ظل، أو
ً أو جدار مثال، وقد ورد فى شرعنا من تشدید الوعید على المصورین ،كاغد

 وقال العالمة ابن ،تفت إلى غیره، وال یصح االحتجاج باآلیةفال یلما ورد، 
حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها كانت ذات : حجر فى شرحه للبخارى

ًوان كانت رقما فى ثوب فأربعة أقوال. أجسام حرم باإلجماع ٕ :  

ًیجوز مطلقا عمال بحدیث : األول     ". ًإال رقما فى ثوب"ً

ًالمنع مطلقا عمال بالع: الثانى     . مومً

ٕم، وان اقائمة الشكل حرإن كانت الصورة باقیة بالهیئة : الثالث  
  . وهذا هو األصح: كانت مقطوعة الرأس، أو تفرقت األجزاء جاز، قال

ٕإن كانت مما یمتهن جاز واال لم یجز، واستثنى من ذلك : الرابع  
  . لعب النبات

  آراء علماء الفنون واآلثار اإلسالمیة

 إلى بعض آراء علماء الفنون واآلثار وال بأس هنا أن نشیر  
بشر فارس الذى : ومن هؤالء الباحثین. اإلسالمیة من الشرقیین والغربیین

رأى تصویر الكائنات الحیة لیس محرم بصفة عامة، لكن التحریم یتعلق 
وكتب زكى محمد حسن عن حكم التصویر . بالتصویر الدینى فحسب

أما محمد عبد العزیز . ًهاأن التصویر فى اإلسالم كان مكرو: وذكر
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مرزوق وحسن الباشا فقد ذكرا أن اإلسالم قد أباح التصویر طالما أنه 
أن : بینما یرى جمال محرز. ًبعیدا عن الوثنیة وشبهة منافسة الخالق

سعاد ماهر أن التشدد ضد . وترى د. ًالتصویر كان لفترة محدودة مكروها
رض ومحاولة االختالف مع التصویر فى العصور الوسطى یرجع إلى التعا

بالغوا فى العصور الوسطى باستخدام المسیحیین، وذلك ألن المسیحیین 
  . الرسوم التى كانت تستخدم فى تجسیم المعتقدات الدینیة المسیحیة

  ومن أقدم علماء الشرقیات الذین تكلموا عن هذا الموضوع كان   
J. Karabcek  الذى اعتقد أن الرسول یم األوثان  یقصد بالتحركان

واألصنام، لكن بعض الفقهاء عمموا التحریم على الصور بصفة عامة، 
: ًواعتمد كرابتشیك على العدید من الشواهد التاریخیة المصورة، وقال أیضا

 ال یفهم منها تحریم مطلق بأن آیات القرآن، وكذلك أحادیث الرسول 
 أمر محمد كماُللصورة، ومن هنا عمل للخلفاء تصاویر على العمالت، 

الفاتح الثانى المصور اإلیطالى بلینى أن یرسم صورة شخصیة، وقد وجد 
كما أنتجت مصانع ًأیضا لجمیع السالطین العثمانیین صور شخصیة، 

ًالنسیج العثمانى العدید من قطع النسیج المطرز علیها صورا، أما مصانع 
علیها صور ًالفخار والخزف فإنها أنتجت أیضا العدید من القطع المرسوم 

وخاصة على مقابض هذه األوانى، كما أن معظم األعمال حیوانات، 
األدبیة والفنیة التى كان یكتبها أدباء أتراك كانت تبدأ بصورة شخصیة 

ك بعض التحف المصروة التى ترجع إلى یللمؤلف، ومن براهین كرابتش
لة سالطین األیوبیین فى حماة، كما یسوق كرابتشك العدید من األمثعصر 

المصورة من قصیر عمره، والذى تم اكتشافه بواسطة الرحالة النمساوى 
  . موزیل
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ولكن المالحظ على رأى كرابتشیك، على بعض األمثلة التاریخیة   
 والرد علیه سهل میسور، بأن الخمر للتدلیل على عدم تحریم التصویر،

ة عن وشربه محرم عند المسلمین، ومع ذلك فإن الروایات التاریخیة متعدد
وال یعنى هذا أن الخمر وشربها عند المسلمین غیر  شربوها، أشخاص
وكان على كاربتشیك أن یقول بأن هناك أمثلة تاریخیة لوجود . محرمة

به التصویر، دون أن یخرج من ذلك بأن هذا یعنى أن التصویر مسموح 
كما أن األدلة التى ساقها كارابتشیك غیر عند المسلمین بطریقة مطلقة، 

القرآن والسنة وهى المصادر األساسیة لألحكام الدینیة عند خوذة من مأ
  . المسلمین، ومن هنا فإن رأى كارابتشیك بعید كل البعد عن الصحة

ًویأتى رأى الفو مستقال عن رأى كارابتشیك، إال أنه یصل إلى   
نفس النتیجة فهو یعرض مجموعة من األمثلة التاریخیة فى مجال 

  . طات ذات الصور، وغیرهاالمسكوكات والمخطو

الذین عارضوا على أن هناك من عارض هذا الرأى ومن هؤالء   
اللذان اعتقدا بأن ما  Stanley Lane Poole – Renenهذا الرأى 

األحداث الغیر معتادة ًعرضه كال من كرابتشك والفو یدخل فى نطاق 
  . واالستثناء ولیس القاعدة

أنه توصل إلى تحریم التصویر عند المسلمین  CHUVINویرى   
من خالل المصادر المؤكدة من األدلة الثابتة، ومن خالل معارضة الفقهاء 
وبقایا الصحابة لوضع صورة على العمالت الخاصة به، كما یؤكد هذا 

باإلضافة إلى الموقف أن كتب الفقه على المذاهب األربعة عند أهل السنة، 
وعلى الرغم من اختالف منطوق الرأى وأدلته ه، كتب المذهب الشیعى كل

  . فإنها كلها تؤكد أن التصویر كان غیر مسموح به عند المسلمین
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أنه اعتمد مجموعة من األمور،  Chuvinًویالحظ أیضا على رأى   
ولم یعتمد على تحلیل فقط على صحة األحادیث النبویة وحسن مصدرها، 

 نظریة كارابتشیك التى یعتقد  فقد عارضSnauckأما . منطوق األحادیث
 Snauckوهاجم هذه النظریة، لكن فیها بإباحیة التصویر فى اإلسالم، 

اعتمد فى نظریته بشكل واضح على النواوى، وهو ممن قالوا بتحریم 
ًالتصویر تحریما مطلقا ً .  

 ,Snoukفقد ربط رأیه برأى كل من  C.H. Beckerأما   
Chauvin ئق التى تثبت أن باإلسالم تحریم عن الحقا( من خالل كلماته
 من Chauivnوال یحتاج اإلنسان إلى أى كلمات أكثر مما قاله للتصویر، 

ًخالل دراسته لكتب الفقه، ویقول أیضا وحتى الشیعة فإن لدیهم تحریم 
  ). للصور

وتتبع السؤال من خالل  فقد درس كتب الفقه، Juynbollأما   
ه اإلسالمى، ومن الواضح أنه قد النصوص المشهورة فى كتب أعالم الفق

ولذلك فهو یرى أن التصویر محرم فى  Chauivm, Snouckتأثر بآراء 
فإنه یتضح من  Alfred Vonkremerاإلسالم، أما الفرید فون كریمر 

آرائه اتجاه واضح ضد إباحة التصویر، وقد اعتمد على بعض األحادیث 
أن التصویر مباح فیما والتى فهم منها النبویة من خالل كتاب الموطأ، 

 أورد فى مواضع قد: عدا التماثیل فإنها غیر مباحة، وقال بان البخارى
  . ألحادیث التى تشیر إلى تحریم التصویرعدیدة مجموعة من ا

فقد أشار إلى أن التحریم یتعلق  Gustave le Boonأما   
بتصاویر اآللهة، وكذلك صور الكائنات الحیة، كما أشار إلى ذلك آیات 

  . القرآن وشروحها



 -٢٨-

فیشیر إلى أن التحقق والتصاویر  Friedrich von Schackأما   
ًكانت دائما من األشیاء الغیر معتادة عند العرب، ومع ذلك فكأن كل هذه 

فیما عدا العمارة، ویرى هذا الباحث الفنون أصبحت بعد اإلسالم محرمة، 
فى الفترة وأن التصویر بصفة عامة محرم شأنه فى ذلك شأن الخمر، 

األخیرة كتب الكثیر من قبل علماء الغرب حول مشكلة اإلسالم والتصویر، 
حول اإلسالم والتصویر،  Gorges Marcaisومن هذه األبحاث ما كتبه 

  . وتوصل فى نهایة بحثه ال وجود لظاهرة الكراهیة فى التصویر

 فقد كتب فى إطار دراسته لفن العمارة K.A.C. Creswellأما   
وخرج برأى وهو أن تحریم میة عن مسألة اإلسالم والتصویر، اإلسال

، ویعتبر من التأثیرات )م٧٢٤- ٧٢٠(التصویر بدأ فى عصور یزید الثانى 
وأن األمر صار فى اتجاه مضاد الیهودیة على التصویر اإلسالمى، 

بین ًللتصویر، وخاصة اعتبارا من بدایة القرن الثامن، وربط كرویزول 
الصور واعتبرها شكل من ، لتكسیر )م٧٢٦( لیو فى سنة حركة اإلمبراطور

فیعتقد  Andre Grabarأشكال التأثیر اإلسالمى على الفن البیزنطى، أما 
أن تأثیر اإلسالم على مسألة حركة كاسرى الصور غیر مؤكدة، ومن 

  . الصعب إثبات هذه النظریة
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  نتائج شیوع التشدد ضد التصویر فى اإلسالم * 

ًإنه طبقا لتعالیم " الفن اإلسالمى"كونل فى كتابة یذكر أرنست   
اإلسالم فقد خلت العمائر الدینیة من التماثیل والصور وما إلیها من 

الموضوعات  التى تستخدمها العمائر المسیحیة، واستخدام تاألدوا
المستمدة من الطبیعة بأسلوب زخرفى لیس لها أى معنى رمزى حقیقى، وال 

  . یخیةصلة له بأى أحداث تار

أن ": اإلسالم والفن اإلسالمى"فى كتابة " بابا دبلو"وذكر   
الرسامون المعاصرون قد فهموا بعد الفنانین المسلمین بستة قرون أو سبعة 

 هدف الفن ال یمثل فى محاكاة الطبیعة، ولذلك فالمهمة فى العمل الفنى نأ
  .  بل العالم المستقل لألشكال واأللوان،لیس العالم الممثل

ًوأیضا عدم بلوغ المصور منزلة رفیعة بالنسبة لغیرة من األبداء   
وذلك بسبب غضب والمفكرین بالرغم من أنه كان مقرب إلى الخلیفة، 

فقد ظل المصور یالقى . رجال الدین ضدهم، أو عدم عنایة المؤرخین بهم
 حتى أن بعض ،معارضة مستمرة ورفض فى بعض األحیان من كل الناس

فى المنام على أنها دلیل تفسر رؤیة الرسامین كانت الم كتب تفسیر األح
منتخب الكالم فى "فسق وكذب ومنكر، فقد ذكر ابن سیرین فى كتابة 

 وابن" تعطیر األنام فى تعبیر الكالم"فى كتابة والنابلسى " تفسیر األحالم
ذكروا تفسیرات مختلفة لرؤیا الفنون " اإلشارات فى علم العبارات"شاهین 
تجاه الفنان، ین، وكلها تدور فى إطار النظرة السلبیة للمجتمع والفنان

رب الخمر، والمصور شفالرؤیة تدل على الكذب وتلفیق الكالم، والفسق وت
  . صاحب أباطیل
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نرى أن القرآن الكریم ترك لنا أمر التصویر نرجع فیه : والخالصة  
 الخالفة للدین التعرض لنظامإلى حكم العقل وسنن التطور والرقى، فكان 

 بل ترك ذلك یسیرون ،ى حیاة المسلمینً وهو أشد خطرا فعلى سبیل المثال
فیه على النهج الذى یتالئم وظروفهم، ویستفیدون فیه من تجارب األمم 

 ألمر یتصل بسمو الحیاة التعرضالتى سبقتهم، فكان ذلك أسمى من 
لینا  ولذلك ال یجب ع،البشریة وتطورها، ممن الذى ینكر على التصویر

ألن كل شئ له جانبان، جانب خیر، تحریم التصویر كقضیة مسلم بها، 
 . وجانب شر
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فقد . وعرفوه فى اإلسالمعرف العرب التصویر قبل اإلسالم،   
مزینة یذكر أن جدران الكعبة كانت إذ " فتوح مكة"أخبرنا األزرق فى كتابه 

مثل إبراهیم علیه السالم یستقسم باألزالم، وآخر یمثل برسوم، منها رسم ی
مریم وفى حجرها عیسى، ونحن نعرف أن النبى عندما دخل مكة أمر 

  . بالتماثیل فحطمت ومحیت الصور

بعد اإلسالم، وذلك من خالل الحدیث الذى واستمر التصویر   
ًة دارا فرأى أعالها مصورا بصور، قالدخل أبو هریر: "یذكر سمعت : ً
ومن أظلم ممن ذهب یخلق كخلقى، ولیخلقوا حبة ولیخلقوا : سول هللا یقولر
  ". ذرة

ًولكن لدخول اإلسالم إلى مناطق كان لها موروثا فنیا، ومن تلك    ً
الرقعة الشاسعة التى تكونت منها اإلمبراطوریة اإلسالمیة، كان لها األثر 

عض بن التصویر اإلسالمى وخاصة فى استعارة فالكبیر فى تطور 
ُالعناصر والمزج بینها، وأخضعوها لتوجیهات جدیدة ومثل لم تكن معروفة 

  ومن هذه المصادر. من قبل
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  : (*)التصویر البیزنطى: ًأوال

المتاخمة للجزیرة العربیة حكمت الدولة البیزنطیة العدید من األقالیم   
العرب مثل مصر والشام وشمال أفریقیا، وهى األقالیم التى فتحها 

ون بعد ذلك، وأطلعوا على الفنون التى كانت سائدة بهم، وكان المسلم
للعرب قبل اإلسالم عالقات تجاریة مع الدولة البیزنطیة، وشارك البعض 
منهم فى تحالفات عسكریة معها مثل دولة الغساسنة التى كانت تحكم 

  . شمال الجزیرة العربیة

نیة والوالیات طنطیومن الثابت أن الخلفاء أرسلوا البعثات إلى القس  
ع المخطوطات اإلغریقیة لترجمتها، وكان بعض هذه البیزنطیة لجم

باإلضافة إلى مشاهدة العرب . والرسومالمخطوطات تشتمل على الصور 
ًوالمسلمین الكثیر من التصویر البیزنطى، سواء أكان ذلك رسوما جداریة، 

 یعدون وقد أعتبر بعض الدارسین أن العرب كانوا. ولوحات فى كنائسهم
  .أنفسهم لالستیالء على عرش القسطنطینیة

  التصویر الساسانى : ًثانیا

م إلى ٢٢٦(حكمت الدولة الساسانیة إیران خالل الفترة من   
ً، وكانت دولة قویة سیاسیا وفنیا حتى أن فنونها ظلت ذات تأثیر )م٦٥١ ً

                                                 
 الفن البیزنطى یقوم كأى فن من فنون المسیحیة على تجسیم التاریخ المقدس  (*)

، والمضامین التجسیدیة، ) غشیان الروح المقدس لمریم–مشاهد یوم القیامة (
ث تتحول باإلضافة للتعبیر عن الصراع السلبى، نتیجة للمدخل الوجدانى حی

وفاء : راجع. كل اللبنات األساسیة لما یسمى باإلنسانیة إلى قیم سلبیة
إبراهیم، فلسفة فن التصویر اإلسالمى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  .١٣، ١٢، ص١٩٩٣
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 على الفنون اإلسالمیة عامة واإلیرانیة خاصة لفترات طویلة، وباإلضافة
إلى إیران حكم الساسانیون أجزاء كبیرة من العراق، وكانت لهم عالقات مع 

التى حكمت إقلیم عرب الجزیرة، بل دخلوا فى التحالف مع دولة المناذرة 
  . الحیرة الغربى فى جنوب العراق

ونذكر أن العرب شاهدوا الكثیر من الكتب الفارسیة المصورة، وقد   
 ذلك كما ذكرها الشاعر البحترى، وما عضبُذكرت لنا المصادر العربیة 

نبیلة ذكره المؤرخ المسعودى بأنه رأى صورة مصورة فى حیازة أسرة فارسیة 
ًبمدینة أصطخر، وأیضا التصویر المانوى، حیث دعى مانى إلى تزین 

لصور، فمن المعروف أن المانویین قد استخدموا الفن المزخرف الكتب با
ًیل جدا من أعمالهم قد تبقى حتى الیوم، لنشر مذهبهم الدینى، ولكن القل

ًوقد هرب المانویون إلى التركستان فرارا من االضطهاد ولكن بقى فنهم 
لیؤثر فى الفنانین المسلمین، كما أنهم شكلوا فى الصین والتركستان حلقة 

  .وصل بین الفن الصینى واإلسالمى

  : التصویر القبطى: ًثالثا

بین جیرانهم األقباط فى مصر قامت بین العرب قبل اإلسالم و  
التى عالقات تجاریة كثیرة، خاصة فى استیراد المنسوجات المصریة، 

، ویعتبر العدید من أطلق علیها العرب اسم القباطى نسبة إلى منتجاتها
ًأو فنا محلیا لمصر العلماء أن الفن القبطى أحد فروع الفن البیزنطى،  ً

رات القبطیة فى التصویر العربى ونشاهد التأثیخالل الفترة البیزنطیة، 
المبكر وخاصة خالل العصر الفاطمى كما سوف یتضح عند دراسة 

  . التصویر الفاطمى، سواء التصویر الجدارى، أو تصاویر المخطوطات
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  التصویر الجدارى * 

یقصد به التصویر الذى یطبق على الجدران أو األسقف بأیة   
 وصل ماوعلى الرغم من قلة . مة كالفریسكو أو الموزایكووسیلة مستخد

إلینا من هذا النوع من التصویر یمكن من خالله دراسة بدایات التصویر 
  . اإلسالمى

وترجع أسباب قلة ما وصل إلینا من صور جداریة إلى منع   
ما وصلنا من ًاإلسالم دخول التصویر فى المنشآت الدینیة، وأیضا قلة 

لتعرضها للهدم والترمیم واإلصالح، باإلضافة إلى أنه هناك مدنیة عمائر 
  . صور جداریة دفنت فى الرمال مثل مدینة سامراء

 تعصب المسلمین فى العصور الوسطى جعل البعض ولذلك  
یغطى الصور الجداریة بطبقة من الجص مثل مصورة نهر بردى، حیث 

لى الحفاظ وضع علیها طبقة من الجص من العصر العباسى، مما أدى إ
  . علیها
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  Mosaic الفسیفساء -١

  Fresco الصور المائیة -٢

  الصور المنفذة بالفسیفساء: ًأوال

األحجار (هى عبارة عن لصق قطع صغیرة من مواد مختلفة مثل   
ًعلى طبقة من الجص أو المالط، وفقا )  الصدف– الخزف – الرخام –

ثم یتم لصق ًال حیث كان یتم الرسم أوتجف، ألسلوب زخرفى معین قبل أن 
  .هذه القطع الصغیرة، وبذلك یعد من أصعب أسالیب الرسوم الجداریة

 ،وقد عرفت الحضارات السابقة لإلسالم لهذا النوع من التصویر  
  .سواء فى الحضارة المصریة القدیمة، والفن اإلغریقى والرومانى، المسیحى

  :فسیفساء قبة الصخرة

هـ فى عهد عبد الملك بن ٧٢ترجع إلى عام : وأهمیتهالتاریخ   
إنها ترجع إلى القرن األول الهجرى، حیث  وأهمیة هذا التاریخ ،مروان

 وهذا دلیل مازال هناك بعض الصحابة التابعین الذین شاهدوا الرسول 
  . على عدم التحریم أو النهى عنه

خرة، حاول الخلیفة المأمون إجراء بعض اإلصالحات لقبة الص 
ولكن حاول المشرف على هذا اإلصالح مجاملة الخلیفة المأمون، فعمل 
على نزع اسم الخلیفة األموى عبد الملك بن مروان، ووضع مكانة اسم 

  : المأمون، ولكن تم إرجاع هذه القبة إلى العصر األموى من خالل

 لیس فى فترة الخلیفة ، وهوهـ٧٢التاریخ الذى علیها وهو عام  -
  . المأمون
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الخط الذى كتبت به وهو خط كوفى یختلف عن الخط الذى كان  -
منتشر فى فترة المأمون، باإلضافة إلى األسلوب الفنى للزخارف 

د قبل عصر الخلیفة جهو أسلوب القرن األول الهجرى الذى و
 . المأمون

أن قبة "حسن الباشا فى كتابه التصویر اإلسالمى . وقد ذكر د
 البناء كله من الخارج ومن الداخل ومنطقة الصخرة كانت الفسیفساء تغطى

انتقال القبة، ورقبتها، وأرضیة المبنى كله، وكذلك المثمن الخارجى نفسه 
كان مغطى عند اإلنشاء بالصور الفسیفسائیة ولكنها تساقطت، وأعید تزیین 

وهى عبارة عن فصوص .  فى وقت متأخرالجدران من الخارج بالخزف
  . ر منتظم بمیل حتى تعكس أشعة الشمسذهبیة وفضیة لصقت بشكل غی

  : تالىالوتمیزت زخارف قبة الصخرة بظهور التأثیرات المختلفة ك

  :  التأثیرات الساسانیة- ١

  .  حبات اللؤلؤ الساسانى-أ  

  .  الشرافات المسننة-ب  

  ). شوكة الیهود( أوراق األكانتس -ج  

   التأثیرات البیزنطیة - ٢

  .  قرون الرخا-أ  

  . عناقید العنب أوراق و-ب  

   التأثیرات اإلسالمیة - ٣

  .  استخدام الخط العربى كعنصر زخرفى أساسى-أ  
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 أسلوب التماثل والتوازن الذى تمیز به وهو أسلوب إسالمى -ب
  . خالص

  آراء المستشرقین وعلماء الفنون فى زخارف قبة الصخرة 

 حول تفسیر هذه التصاویر طرح اتنجهاوزن أن الفنان المصور أراد  
ٕتصویر رمزى للفردوس، وان كان قد عاد ونفى هذا التصور لغیاب 
عناصر الفردوس من حوریات وزوجات على حد تعبیره، بینما فى رأینا أن 
فسیفساء قبة الصخرة طرحت إرهاصات النمط الجدید فى الفنون اإلسالمیة 
الذى جمع األشكال البیزنطیة والفارسیة، واستعمل الفسیفساء وهى نمط 

ونحن مع  بیزنطى، ولكن بطریقة تشبه زخارف الجص الساسانى، زخرفى
رأى إتنجهاوزن من أن الغرض هو إبهار المشاهد واإلعالن عن انتصار 

سعاد ماهر أنه أصبح من . ذكر دت و،حضارة جدیدة وسیادتها فى العالم
حكم المؤكد أن فنانین من أهل الشام هم الذین قاموا بتنفیذ هذه الصور 

ازمة أن ج أعتقد إنني"وذكرت السیدة فان برشم .  هذا المجاللتفوقهم فى
  . العرب اعتمدوا على عمال الفسیفساء المحلیین فى بالد الشام

  دراسة وصفیة ألهم صور ونماذج قبة الصخرة 

بالفسیفساء على الجانب األیسر من أحد أكتاب المثمن رسم ): ١(لوحة 
بها على الجانبین عبارة عن رسم لنخلة . األوسط بقبة الصخرة

ان الفراغ بجانب النخلة الكبیرة، ئلتمنخلتان صغیرتان رسمتا بحیث 
التوازن فى الصورة، ونالحظ أنه قد رسم جزعى حیث تحققان 

النخلتین الصغیرتین على هیئة مستطیالت متجاورة رأسیة یعلو 
. بعضها البعض فى صفوف متتالیة، وذلك لكسر التكرار والملل

رة توازن آخر فى حركة سعف النخیل األخضر ویوجد فى الصو
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 وبین زوجى العناقید ذات اللون األخضر ،إلى أعلىالمنطلق 
سعف یصل إلى فل حتى تكاد سواألحمر الذى یتدلى إلى أ

  . النخلتین الصغیرتین

 على الجانب الداخلى من أحد أكتاف هرسم بالفسیفساء نشاهد): ٢(لوحة 
ًحویرا وزخرفة من الصورة السابقة، المثمن األوسط، والنخلة أكثر ت

 جذعها طویل رشیق، تزخرفة وریدات ذات فصوص ذلك أن
ثالثة، كما أن جرید السعف ذو لون ذهبى، وقد تدلت إلى أسفل 
سعفتان حول عرجونین من التمر رسما بأسلوب محور، ورتب 

ًتمرها القلیل ترتیبا زخرفیا بحتا،  ً وحدد بخط أسود یحف بلون ذهبى ً
  .  خضرة خفیفةتشوبه

  : فسیفساء الجامع األموى

یرجع تاریخ بناء الجامع األموى إلى عصر الولید بن عبد الملك   
وتصل . ًهـ، أى أنه بعد بناء قبة الصخرة بأربعة وعشرین عاما٩٦عام 

م بارتفاع ٣٥ × ٧.٥المساحة الباقیة المزخرفة فى المسجد بالفسیفساء إلى 
إصالح . لعدد من اإلصالحات كالتالىوقد تعرضت هذه الفسیفساء . م٦

هـ، إصالح السلطان بیبرس المملوكى فى ٤٧٥السلطان ملكشاة السلجوقى 
بدایة القرن السابع الهجرى حیث قام بترمیم هذه المصورة، باإلضافة إلى 
ذلك فقد تعرض المسجد األموى لكثیر من الحرائق فى العصور الوسطى 

نها غطیت فى العصر العباسى بطبقة إال أنها وصلت إلینا سلیمة بسبب أ
  . من الجص حافظ علیها

وأما عن الصور التى تتألف منها فسیفساء الجامع األموى، فهى   
عبارة عن رسوم العمائر فى مجموعات ذات طرز مختلفة، والمبانى كلها 
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 وحدد ،تقع بالقرب من مجرى مائى أشبه بنهر یجرى بشكل واقعى
لعمائر، أولها القصور المزخرفة والمؤلفة من اتنجهاوزن ثالثة أنواع من ا

 وهذه البیوت الصغیرة ،طابقین، والنوع الثانى هو عبارة عن عمائر خاصة
 أو ذات سقوف محدبة تقع تحتها ،مستندة على أعمدةلها سطوح منبسطة 

مباشرة نوافذ صغیرة، أما بالنسبة للقرى فتقع منازلها حول تل صخرى 
  . ًخللها أشیاء طویلة نسبیاوكأنها نتوءات صخریة ویت

ویالحظ أن العمائر بصفة عامة باإلضافة إلى األسلوب التى   
 وقد ربط ،من أصول كالسیكیةرسمت بها مشتقة فى رأى اتنجهاوزن 

لسادس المیالدى، اتنجهاوزن بین هذه الرسوم وبین ظاهرة ترجع إلى القرن ا
 وخاصة الكنائس وهى ظاهرة رسم طوبوغرافیة المدن فى أرضیات المبانى

والسیما كنائس مناطق األردن مثل الكنائس الموجودة فى جرش ومأدبا 
  . ومعان

وأما الزخارف المحیطة بالتصاویر فكانت عبارة عن أوراق   
ًنابعة من قرون الرخا أو األشجار المرسومة رسما واقعیا مشابهة األكنتس  ً

صخرة التى ترتبط  وبخالف فسیفساء قبة ال،لما هو موجود فى قبة الصخرة
 والزخارف الموجودة فى الجامع األموى نجد من ناحیة األسلوب والصنعة

  . زخارف الفسیفساء فى جامع دمشق الكبیر ال یوجد فیها أى تأثیر فارسى

 كان قد طلبهم وقد ذكر المؤرخون العرب أن عمال فسیفساء  
 العداء ً وبعیدا عن،الخلیفة األموى صاحب البناء من إمبراطور بیزنطة
األنشطة التجاریة بین ًالعسكرى والمواجهة المستمرة فإن هناك شكال من 

البروتوكولیة "بیزنطة والدولة األمویة استمر هذا باإلضافة إلى المجاالت 
  . ًبین البالط األموى والبیزنطى التى كانت أیضا قائمة بین الدولتین
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ة فى الجامع وأما بالنسبة لتفسیر الموضوعات التصویریة الموجود  
األموى، فیقول اتنجهاوزن أن الهدف هو رسم مدینة تقع على مجرى نهر 
وأن هذه المدینة هى دمشق التى تمتد على جانبى نهر بردئ، ویعود 

  . أى المدینة المثالیة" مدینة هللا"فیذكر تفسیر آخر بأنها 

كما ینبغى أن تكون، وأن هذه المدینة استوحى الفنان المصور   
 من المناظر اإلغریقیة والهللینیة للجنة، ویبدو أن هذا الرأى قد عناصرها

فى تفسیرهما لهذه المبانى " یریش"وكذلك األستاذ  ،"كالة"سبق إلیه األستاذ 
 وحاول كل منهما أن یجد آیات قرآنیة تتحدث عن ،المطلة على النهر

د مناظر الجنة لیقارن بینها وبین المناظر المرسومة على جدران المسج
ٕاألموى بالفسیفساء، وان كان المقدسى یرى أن الصور الموجودة هى 

إن من العسیر أن تكون هناك شجرة أو مدینة "، وكتب یقول "صور العالم"
  ".شهیرة لم تصور على الجدران

أن الفسیفساء تمثل كل األقالیم "ویعزز ابن شاكر هذا الرأى بقوله   
  ".  فى مكةالمعروفة، بل أنه یستطیع أن یمیز الكعبة

ویطرح اتنجهاوزن رأى آخر وهو أن سیطرة الدولة األمویة على   
جزء كبیر من العالم، أمر تؤكده فسیفساء الجامع األموى التى تشیر بأن 

وأن األمویین " دار السالم"العالم كله قد أصبح تحت درع الخلفاء وأصبح 
تج عن تعالیم أصبحوا القوة العظمى المهیمنة على العالم، وأن العدل النا

  ".اإلسالم قد ساد، فأصبحت األرض بمثابة فردوس أو جنة

  ومن أمثلة فسیفساء الجامع األموى

وهى عبارة عن فسیفساء من األجزاء التى اكتشفها ) ٣(لوحة   
، فى القسم الواقع للمدخل الرئیسى للجامع، )م١٩٢٧دى لوریة عام (العالم 
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نظر العام كله، ولعل المقصود فى تمثل نهر تنساب میاهه الزرقاء أمام الم
الرسم هو نهر بردى الذى تدین له دمشق بتربتها، والذى یمر عندما یترك 

یوجد على ضفتى النهر مجموعة من . المدینة من قنطرة ذات عقد واحد
، والبیوت )شجر الموز، المشمش، الجوز، التین، التفاح(األشجار منها 

لنوافذ، تشبه البیوت السوریة ذات سقوف منسقة فى أسفلها صفوف من ا
الصغیرة، ونالحظ فى الوسط بناءات لها سطح مدبب تتوسطها جذوع 
شجرة لم یكتمل الجزء الذى فوقها، ویتصل البناءات بالقصر من خالل 

للقصران ، ویرتكز هذان البناءان على سبعة أعمدة، وبالنسبة )درابزین(
ى الصورة، ولكنهما متماثالن، ًاللذان یحفان بالبناء فأحدهما یبدوا كامال ف

حیث ) ٤(وكذلك لوحة . ًویتكون كال منهما من طابقین تزینهم األعمدة
  .نشاهد فیها نفس العناصر السابقة

  جرفة المبفسیفساء قصر خر

یرجع بناء هذا القصر إلى عهد الخلیفة هشام بن عبد الملك   
لسطینیة ، وكشفت هذا القصر دائرة اآلثار الف)م٧٤٣-٧٢٤/هـ١٢٥-١٠٥(

وسمى هذا القصر . م١٩٣٥التى بدأت أعمال الحفر فى هذه المنطقة عام 
نسبة الذى المبنى الصغیر كنایة عن المكان ة بجر، فكلمة خرفة المرببخ

وقد وصلتنا صورة بالفسیفساء كانت تزخرف . األهالى إلى أقرب قریة منه
ًوهى تمثل منظرا طبیعیا) ٥(لوحة . ً ملحقا بهذا القصرحمام  یتكون من ً

إلى جانبها األیسر غزالتان السفرجل شجرة ضخمة من أشجار التفاح أو 
ًتجریان بین بعض النباتات، والى جانبها األیمن یوجد أسد یفترس غزاال،  ٕ

وأسلوب رسم ویمتاز الرسم بالطابع الزخرفى من یحث التوزیع العام، 
خالل الحركة فى وقد عبر الفنان عن الحركة من . الشجرة وأزهارها وثمارها

  . الحیوانات



 -٤٢-

  فسیفساء قبة بیبرس

استعملت صور الفسیفساء فى العصر المملوكى، كما فى قبة   
، وهذه )م١٢٧٧-١٢٦٠/هـ٦٧٦-٦٥٨(ترجع إلى عهد بیبرس بدمشق 

الجامع الصور تمثل مناظر طبیعیة قریبة الشبه من صور فسیفساء 
ت الحیة، وتمثل هذه وهذه الصور خالیة من رسوم الكائنااألموى بدمشق، 

الصور رسوم عمائر تقوم على صفوف من العقود تحملها أعمدة، وبعضها 
 أو شكل هرمى، والبعض اآلخر ،ما یعلوه قبة  منها،على شكل أبراج

  . یسقفه جمالون، ویحف بالعمائر من الجانبین أشجار

  )الفریسكو(الصور الجداریة باأللوان المائیة : ًثانیا

یقة فى أن المصور كان یغطى جدرانه بطبقة وتتلخص هذه الطر  
من الجص ثم یقوم بتغطیة هذه الطبقة باأللوان السائلة، ویتم إضافة هذا 
الطالء قبل جفاف الجص نفسه، حتى یتمكن لهذا الجص أن یتشرب اللون 

عامة فإن طریقة قبل الجفاف، بحیث یصعب تساقط هذا الطالء، وبصفة 
  . ًعقیدا من تنفیذ الصور بالفسیفساءسكو أسهل وأقل تیالرسم بالفر

   ار عمریالصور الجداریة بقص

سكو المعروفة فى اإلسالم یمن أقدم الصور الجداریة المنفذة بالفر  
 فى عام ”Musil“، التى اكتشفها العالم موزیل ههى رسوم قصیر عمر

 والذى عرف فیما بعد باسم قصیر ،م، فى إحدى المبانى الصحراویة١٨٩٨
ً على بعد سبعین كیلو مترا إلى الشرق من عمان، اع قصیر عمر، ویقهعمر

على أطراف البادیة، فى منطقة هى الیوم شبه صحراویة، ولكنها كانت 
ًقدیما مرتعا للقبائل البدویة وممرا للقوافل، فالقصر أنشئ فى واد تظله  ً ً
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أشجار البطم العتیقة، وكان فى الماضى دون شك مرعى لحمر الوحش 
  . البریةوالغزالن 

 قصیر عمرة من قسمین، هما القصر وملحقاته راوتتكون عما  
، والحمام وملحقاته ) قاعة العرش، أماكن اإلقامة–قاعة االستقبال (
الباردة ذات قبو طولى مدبب، الحجرة الدافئة مغطاة بقبو متقاطع، الحجرة (

  ).والحجرة الساخنة مغطاة بقبة، والمستوقد

فى اوى أن یسجل كل الرسوم والتصاویر واستطاع الرحالة النمس  
 عن طریق أحد الرسامین الذین كانوا ضمن فریق رحلته، وقد هقصیر عمر

قام بنشر هذه التصاویر فى كتاب ضخم من مجلدین، نشر من خالل 
  . فیینافى األكادیمیة القیصریة 

 A. Musil Kuseir Amra und andere Schlosser des 
Moab in Sitzunysbrichte der Kaiserlichen Akademie der 
Wiessenschaften CXLI. Wien 1902. 

 هذا القصر الذى أطلق لىوقد قام موزیل بعدة دراسات متتالیة ع  
 والتى اعتقدنا ،دون أن یعطى تفسیر لهذه التسمیة" اعمرر یقص"علیه اسم 

هذا ربما یكون " عمرة"م باإلسكندریة، أن ١٩٩٢فى بحث لنا نشر سنة 
رحالته التى انتهت إلى یل أو المرشد البدوى الذى صاحب موزیل فى الدل

هذا االكتشاف، ویعتقد بعض العلماء أن هذا القصر قام ببنائه الخلیفة 
  ). م٧١٥-٧٠٥/هـ٩٦-٨٦(األموى الولید بن عبد الملك 

أما عن تصاویر هذا الحمام فهى متنوعة وتعكس طابع الترف   
  . موىالذى ساد حیاة خلفاء العصر األ
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ومن الدراسات الهامة التى دارت حول هذه التصاویر دراسات   
قام به فى كتابه  والتى كان لها أهمیة، R. Ettinghausenأتنجهاوزن 

 والذى ذكر أن الجزء األكبر Arabische Malreiعن التصویر العربى 
من هذه التصاویر قد تشوه نتیجة للدخان الناتج عن بعض الحرائق من 

 القصر أثناء إقامة البدو الرحل فى داخلة، ومع ذلك فإن األجزاء داخل هذا
الباقیة باإلضافة إلى ما تركه لنا موزیل یعطینا صورة ال بأس بها عن 

  . التصویر األموى

أما عن موضوعات هذه التصاویر فهى متنوعة الموضوعات سواء   
  . منها ما هو موجود على الجدران أو على السقف

اویر مجموعة فریدة، لیس فى الفن األموى فحسب تمثل هذه التص  
ًوانما فى الفن السورى القدیم إجماال،  فهى تصور نواح مختلفة من الحیاة ٕ

فى العهد األموى مما ال مثیل له إال فى كتب التاریخ واألدب، وهذه 
  : التصاویر موزعة كالتالى

 لقاعة  فى الحائط الجنوبىهً جالسا على عرشًتمثل حاكما): ٦( لوحة -
جالس على عرشه، وحول رأسه العرش، وهى عبارة عن حاكم 

هالة، وفوق رأسه ظله یحملها عمودان حلزونیان، ویوجد على 
جانبیه شخصان أحدهما رجل على یمینه، یمسك بعصا طویلة أو 
صولجان، والثانیة سیدة على یساره، ویعلو عقد الظلة شریط من 

أن العالم الفرنسى سوفاجیة الكتابة العربیة تصعب قراءتها، إال 
وتحت ..." اللهم بارك على عافیة من هللا ورحمة: "استطاع أن یقرأ

 قدمى هذا الحاكم كانت هناك سفینة فى البحر وحولها رجال عراة،
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ولكن هذه الصورة لیس لها أثر اآلن، وأغلب الظن أن موزیل هو 
  . الذى انتزعها من مكانها

اإلسالم، فى الحائط الجنوبى من الطرف تمثل صورة أعداء ): ٧( لوحة -
، هوهى عبارة عن خلیفة جالس على عرش. الغرب لقاعة العرش

فوق أربعة منهم كتب ویوجد أمامه ستة أشخاص فى صفین، 
 الصفوالعربیة، وهم من الیسار إلى الیمین، ففى باللغة الیونانیة 

، یلیه فى "نجاشى الحبشة"وخلفه " قیصر"األمامى فى الیسار 
القوط فى  آخر ملوك )لوزریق(وخلفه " كسرى"الصف األمامى 

أن األشخاص "أسبانیا، وقد رجح المستشرق السویسرى فان برشم 
من الصف األمامى یمثلون إمبراطوریات كبیرة، بینما فى الصف 
ًالخلفى یمثلون ملوك دول صغیرة، وأیضا استنتج أن ترتیب الملوك 

لبالدهم من الشرق إلى لجغرافى ًمن الشمال للیمین وفقا للموقع ا
الغرب، وبذلك استنتج أن الشخص الخامس فى الصف األمامى 
هو إمبراطور الصین، والشخص الخلفى فهو أما ملك سمرقند التى 

هـ، أو ملك السند الذى قتله ٩٣فتحها قتیبة بن مسلم الباهلى عام 
  . هـ٩٣محمد القاسم عند فتحه لتلك البالد عام 

ه الصورة اهتمام كثیر من علماء الفنون، حیث أنهم وقد أثارت هذ  
ًرأوا فیها مشهدا رمزیا، مقتبس من الفنون الفارسیة، حیث یظهر ملوك  ً
العالم فى صفوف، یحیون سیدهم وسید العالم، وهو خلیفة المسلمین الذى 
هزم جمیع حكام العالم الذین تضمهم هذه اللوحة المصورة، ویالحظ أن 

 على تأثیرات رومانیة، نجدها فى توزیع الضوء والظل، هذه اللوحة احتوت
  .  قریبة من الطبیعةلتبدووتطویع ثنایات الجسد 
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أن وجود كسرى فى هذه الصورة مع أن : سعاد ماهر. وتذكر د  
بأن الصورة كلها منقولة سقوط ملكة كان قدیم العهد فى عصر بنى أمیة، 

ً الفرس البسا تاج بشئ من التصرف عن أصل فارسى، ویبدو فیه كسرى
  . وحوله أمراء تابعون

وبجانب هذه التصاویر فى قاعة العرش نشاهد مجموعات   
). ٨(القصر لوحة تصویریة أخرى تمثل العمال الذین ساهموا فى بناء 

حیث نشاهد الحجار وهو یقلع الحجارة، ثم وهو ینحتها، وبعد ذلك تحمل 
جدار الذى أخذ یرتفع على البعیر، ثم یرفعها رجالن لیضعاها على ال

  . ًقلیال، وأمامه البناء بیده فأس

ًومن الموضوعات التصویرة أیضا فى قاعة العرش مناظر الصید   
وهى فى الجدار الشرقى، ) ٩(والقنص المتنوعة والكثیرة، كما فى لوحة 

جموعة من الحمر البریة داخل شبكة، بینما أخذ رجل حیث نشاهد م
 دآخر یقتل ثعلب، ومقابل هذا المشهد صیایطعنها بالرمح، وهناك رجل 

یسلخ البقر الوحشى، وفوقه على جانبى الطاقة صورة لربة الشعر، وقد 
باإلضافة لوجود بعض ثم لربتى الفلسفة والتاریخ كتب اسمها بالیونانیة، 

  . )١٠لوحة (الراقصات 
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  صور الحمام 

المختلفة عدة تصاویر تمثل فظهر داخل حجرات الحمام   
  : عات مختلفة كالتالىموضو

  تصاویر تمثل سیدات عاریات كما فى جدران الحجرة الباردة لوحة 
ونالحظ فى تصاویر السیدات ). ١٢(، والحجرة الدافئة لوحة )١١(

  . العاریات بأنها بدینات بارزات األثداء، ضامرات الخصور

عكست فى  اأن صور النساء العاریات فى قصیر عمروالواقع   
كان یختلف عن مفهوم الجمال  والذى ،مانى مفهوم الجمالمظهرها الجس
فالتركیز هنا على الصدور الممتلئة والخصور النحیفة، وارجع الكالسیكى، 

مح إلى أصول هندیة أو آسیویة وعلى وجه التحدید الاتنجهاوزن هذه الم
آسیا الوسطى، ولكنه عاد وربط بین هذا الشكل األنثوى وبین مفهوم 

 وقارن بین هذا الرسم وبین قصائد الشعر العربیة ،عربالجمال عند ال
من كل والتى تغنى فیها الشاعر العربى بالمرأة العربیة، واستخلص قدیمة، ال

ذلك أن المرأة العربیة الجمیلة هى المرأة البدینة شدیدة البدانة، والتى لها 
 ، وشفتان مائلتان، باإلضافة إلى بطن متدلیة،ومتكوریننهدان بارزان 
 تعوق مرورها من األبواب الضیقة، باإلضافة إلى سیقان ،وأرداف ممتلئة

 فى حین أن ،ا فهو جید غزالأشبه بأعمدة الرخام والمرمر، أما جیده
 ویضمان كوعین لدنین ناعمین، وأصابع ،ذراعاها تتمیز بحسن التكویر

ٕ واال تكون ،ً وال یجب أن یكون شاحبا،طویلة، أما الوجه فهو بیضاوى
أشبه بعینى الصبى، وأن تتسم كرة العین بالبیاض والسواد بشكل اها عین

اتنجاوزن بین الفكرة العربیة القدیمة التى تغنى فیها وهكذا ربط . ظاهر
الشعراء بجمال المرأة وبین التصاویر التى رسم فیها المصور المسلم صورة 
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هذه المرأة، وقد وجد اتنجهاوزن تطابق بین األدب وبین التصاویر فى 
المرحلة المبكرة من عمر التصویر اإلسالمى، وعلى العكس الطابع 

  . االصطالحى الذى میز معظم تصاویر اآلدمیین فى قصیر عمرة

هدها فى قبة الحجرة الساخنة، كذلك الموضوعات الفلكیة التى نشا  
فوسط القبة ). ١٣(ًحیث نشاهد رسما للبروج والمجموعات الشمسیة لوحة 

ذیل التنین، مالى مع الدب األكبر واألصغر، وبینهما یمثل القطب الش
باسطة یدها، إلى األسفل من ) ذات السالسل(وفوقه إلى الیمین أندرومیدا 

ًأندرومیدا فى الدائرة الثانیة نرى البجعة، ثم إلى الیمین منها هرقل رافعا 
ًهراوته، ثم أفیوكس إله الثعابین یحمل بین یدیه ثعبانا كبیرا  منه، وبالقرب. ً

ٕالعقرب، والى یمینه فى الدائرة الخارجیة ضارب القوس، وعن یساره 
الدولفین والجدى، وبین الطاقتین برج الدلو، ثم مقابل أندرومیدا على 
الجانب اآلخر التوأمان وتحت قدمیهما الجوزاء، أما األبراج األخرى فهى 

  . غیر واضحة المعالم

ًرة تمثل مزیجا من وعلى أیة حال نالحظ أن تصاویر قصیر عم  
  . فنین أحدهما طارئ، واآلخر عربى أصیل

   قصر الحیر الغربى التصویر الجدارى فى

قد كشفت الحفائر األثریة على الطریق بین دمشق وتدمر عن ل  
قصر عرف باسم قصر الحیر الغربى، ویرجع الفضل فى هذا االكتشاف 

یقول اتنجهاوزن أن فى الثالثینات من القرن الماضى، و" شلومبرجر"للعالم 
 شید فى سنة القصر ینسب إلى الخلیفة هشام بن عبد الملك، ویحتمل أنه

م، وأما بالنسبة للرسوم الموجودة فى هذا القصر فكلها رسوم آدمیة، ٧٣٠
أشهرها صورتین فى أرضیة الغرف، فالتصویرة األولى تعكس تأثیرات 
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داء فیه ثمار كالسیكیة، وهى عبارة عن صورة نصفیة المرأة تمسك بر
إلهة ) جیا(، وهذا یشیر إلى أن تلك المرأة هى )١٤(مختلفة، لوحة 

ویالحظ أن عنق المرأة یلتف حوله أفعى، وحول هذا الشكل األرض، 
الدائرى میدان مستطیل نسیج محاط هو اآلخر بإطار مشغول بزخارف من 

لجزء وبین الزخارف النباتیة فى ا. فروع نباتیة تضم عناقید من األعناب
المستطیل مخلوقان لهما بدن إنسان عار الصدر، فى حین أن الجزء 

كما یوجد صور . الخلفى للمخلوقات السابقة یبدو على هیئة ذیول األفاعى
  . لثعالب وطیور

 تختلف كل االختالف عن الصورة )١٥(والصورة الثانیة لوحة   
ت السابقة، فهى تتألف من مستطیل كبیر مقسم إلى ثالث أقسام ذا

ارتفاعات متباینة، والقسم العلوى یظهر فیه موسیقان أحدهما امرأة تضرب 
 وهما ، والثانى رجل ینفخ فى ناى اتجه أحدهما نحو اآلخر،على عود

ًوالقسم الثانى نشاهد فیه شاب یمتطى جوادا، . یقفان تحت أروقة معقودة
فى  ،ًسقط أحدهما على األرض جریحایبدو فى حالة عدو مطاردة لغزالن 

ینظر إلى الوراء نحو الصیاد الذى كان یسدد سهامه ین أخذ غزال آخر ح
 وكأنه یقتاد اإلیه، أما القسم الثالث فنشاهد فیه صورة عبد أسود البشرة، وبد

 وهو یحمل مفتاحها الكبیر فى یده ،حیوان كبیر القرنین إلى حظیرة
 قد ضم إلى  وتشیر األطوال التى تلتف حول عنق الحیوان إلى أنه،الیسرى

  . حظیرة الصید فى القصر الفخم

وتعكس أقسام الصور السابقة كلها تأثیر واضح باألسالیب   
 وحاول اتنجهاوزن تفسیر الصور السابقة بأنها تعكس بعض ،الفارسیة

 الساسانى، وتصویره الصید تعكس ممارسة أمیر شاب طأنشطة البال
یرة فى البالط لریاضة الصید، وصور الموسیقى من التصاویر الشه
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 ،الساسانى، وصور الحیوان من المناظر المعتادة فى الحظائر الملكیة
ًأیضا بشكل واضح فى مالبس ) الساسانى(التأثیر الفارسى ویظهر 

 ومالبس الفارس جمیعها ساسانیة، ویرى ،األشخاص، التاج ساسانى
ة ًاتنجهاوزن أن الموضوعات الفارسیة كانت بال شك أعمق تعبیرا عن فكر

ومن هنا فإن مالك القصر فضلها وتأثر بها فى قصر السلطة والملكیة، 
  . الحیر الغربى

  جناح الحریم بالجوسق الخاقانى بسامراء التصویر الجدارى فى 

انتقلت الخالفة من أیدى األمویین إلى أیدى العباسیین بعد نجاح   
ى اتجاه  آخر خلفاء بنى أمیة نحو الغرب فوفرضد الحكم األموى، ثورتهم 

شمال أفریقیة، إال أن قوات الثوار استطاعت قتلة عند قریة أبو صیر 
بالقرب من صحراء الفیوم، وبذلك انتهت الدولة األمویة فى المشرق وبدأت 

وكان نقل العاصمة إلى بغداد من أبرز المتغیرات التى خالفة العباسیین، 
ة إلى تمتع طرأت على إدارة الدولة فى العصر العباسى، هذا باإلضاف

الموانئ بقدر أكبر من السلطة التنفیذیة وصلت إلى منصب الوزارة، وبدأ 
تحول واضح نحو التأثر بالشرق، فقد أخذ الخلفاء باألفكار والنظم 

وبخاصة ما یتعلق بمراسم البالط وتقالیده، وعلى الرغم من أن الفارسیة، 
ر وقیام الدول حكم الدولة العباسیة قد شهد أحداث جسام من أبرزها ظهو

أرجاء الدولة العباسیة، وعلى الرغم من الضعف السیاسى فى المستقلة 
للخالفة، فإن الفنون بأنواعها قد ازدهرت فى ذلك العصر، وقد وصلنا من 
هذا العصر العدید من التصاویر التى كانت أجزاء من أبنیة أثریة، والتى 

إلى أن المصادر التاریخیة تمثل أجزاء من أبنیة أثریة باقیة، هذا باإلضافة 
إلى التصاویر التى كانت تزین العمائر، والقصور الخاصة ملیئة باإلشارات 

  . بالخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة العباسیة
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، ما یفید أن الخلیفة هارون "ألف لیلة ولیلة"وقد جاء فى كتاب   
  قاعة شیدها فى حدیقة قصرهزخرف) م٨٠٩-٧٨٦/هـ١٩٢-١٧٠(الرشید

كما أنه من المعروف أن . ببغداد، برسوم على نمط الرسوم الساسانیة
وذكرت بعض . مجالس الخلفاء العباسیین كانت مزخرفة الجدران بالصور

ًالمراجع إلى أن أبى أفلح الكاتب البغدادى بنى دارا كبیرة زخرف جدرانها 
ن ، بناه شرف الدیبصور مختلفة، وأشارت بعض المؤلفات إلى حمام بغداد

هارون بن الوزیر شمس الدین الجوبیى، كانت جدرانه مصقولة، وتشمل 
وباإلضافة إلى األخبار . ًصورا آدمیة متقنة مرسومة باأللوان الزاهیة

كشفت الحفائر التى أجریت فى سامرا عن صور مائیة مرسومة التاریخیة 
على الجص ترجع إلى العصر العباسى، ویرجع الفضل فى حفظ تحف 

 تم كشفها فى العصر الحدیث، إلى أن هذه المدینة لم –رها سامرا وصو
تعمر بالسكان سوى فترة قصیرة، وذلك منذ تأسیسها على ید المعتصم سنة 

هجرها الخلیفة المعتمد سنة  كعاصمة رسمیة، إلى أن) م٨٣١ -هـ ٢٢١(
ثم هجرت المدینة بعد ذلك وخربت، وأهمل أمرها، ) م٨٨٩-هـ٢٧٦(

  . غیرة، واختفت أطاللها وآثارها تحت األكواموانكمشت إلى قریة ص

م، ١٩٠٧وقد بدأت أعمال الحفر الحدیثة فى موقع سامرا فى سنة   
المسوحات المبدئیة، على أن االكتشافات األثریة حینما قام فیولیه ببعض 

الحدیثة تمت بفضل البعثة األلمانیة التى بدأت أعمالها بعد ذلك بوقت 
ره وهرتسفلد اللذان االبعثة العالمان الكبیران زقصیر، وقد أشرف على هذه 

ً، وتحفها، كشفا علمیا منظما، ومما كشفت عنه سامراءكشفا عن عمائر  ً ً
هذه الحفائر صور مائیة مرسومة على الجص عثر علیها فى بعض 

قصر الجوسق ولكنها فقدت أثناء  فىالحریم عمائر سامرا، والسیما أجنحة 
 وهكذا لم یبق لنا من هذه )م١٩١٨-١٩١٤(الحرب العظمى األولى 
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 وكذلك الصور والدراسات ،التصاویر غیر جزء ضئیل تطرق التلف إلیهن
 Die Malereiالتى تضمنها كتاب هرتسفلد المشهور عن صور سامرا 

Von Samarra وتمثل صور سامرا كثیر من الموضوعات، ضمنها 
 ،ه عاریاتصور راقصات وفارسات فى ساحة مربعة أو مثمنة ونساء شب

 أو أفرع نباتیة ،مع طیر وحیوانآدمیة  وأشكال ، وموسیقیات،وصیادات
ًداخلها صورا آدمیة  ، أو على هیئة رسوم لولبیة،على شكل دوائر

 وقسس ، ورسوم رجال تحت عقود، وصور حیوان وطیر وأسماك،وحیوانیة
ً وأفاریز واطارات فضال عن بعض أسماء ،والنساءأو كهنة من الرجال  ٕ

  .  وبقایا كلمات یونانیة،بیةعر

ومن أهم الصور التى عثر علیها فى قاعة القبة بجناح الحریم من   
تماثل، ترقصان وضع تمثل راقصتین فى ) ١٦(الجوسق الخاقانى لوحة 

رقصة مزدوجة، وقد تداخلت ذراع إحداهما فى ذراع األخرى، ویوجد بینهما 
خرفیة على شكل دوائر ًوترتدى كال منها رداء له طیات ز. فاكهةطبق 
المتكسرة، ویوجد بوسط كل من الراقصتین حزام لتجسیم البطن أثناء المیاه 

أسفل الذراعین، وتمسك ًالرقص، وتضع على ذراعیها وشاحا یتدلى طرفاه 
 فى ، وجسمها الكروى،بإحدى یدیها خلف رأسها قنینة تمتاز بعنقها الطویل

 ،بخطوط رأسیةف من الخارج مزخرحین تمسك بالید األخرى أمامها طبق 
وتتعصب كل من الفتاتین بمندیل وتنسدل أربع ضفائر من الشعر، وقصة 

وكل من الراقصتین فى .  وتحلى أذنها بقرط،ترخى بین الصدغ واألذن
وظهر أسلوبان فى رسم طیات ثیاب الراقصتین، . وضع ثالثیة األرباع

كسرة، فى حین ت المففوق البطن استخدم أسلوب زخرفى یشبه دوائر المیاه
الراقصة الیمنى بین الساقین استخدم أسلوب قریب من الواقع رسم ثیاب 

یتمثل فى رسم الطیات على هیئة خطوط منسابة تشع من مركز واحد، 
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وفیما یبدو أن المنظر مأخوذ من الحیاة الیومیة للبالط العباسى، وحدد 
وا لها نظائر فى اتنجهاوزن المالمح الشرقیة فى الوجوه، فالوجنات تبد

التصاویر الساسانیة وخاصة التصاویر الجداریة التى اكتشفت فى مدینة 
والحركة بطیئة لدرجة تبدو كما تبدو طیات المالبس غیر طبیعیة، . طرفان

كأن أقدام الراقصات مقیدة، ومالمح الوجوه تبدو خالیة من التعبیر وأشار 
اكهة موجود فى فطبق اتنجهاوزن إلى عنصر وصفة بالغموض، وهو 

الصورة، والنتیجة النهائیة هى أن الرسم رمز تذكارى منفذ بإتقان أكثر من 
 فهو یخلو من الحركة ،كونه تعبیر عن رقصة حیة وراقصین أحیاء

  . والحیویة

ًوالصورة الثانیة تمثل القنص وهو من التسلیات الملكیة أیضا، وأما   
ً، والصورة أیضا ال تعبر تفاصیل الصورة فهى عبارة عن امرأة تذبح ظبى

  . ما تعبر عن صورة رمزیة للموضوععن حدث منقول من الطبیعة، بقدر

 البالط یظهر لنا موضوع الشرب وقد مثل ومن تصاویر تسلیات  
ًعلى إحدى الجرار الفخاریة ضمن موضوعات أخرى تتعلق أیضا بحیاة 

ن من البالط، مثل صور النساء والصیادین والعسكریین وأشخاص ملتحی
رهبان، ومعظم األشخاص رسموا فى هذه المناظر فى وضع المحتمل أنهم 

، ١٧ لوحة(. أمامى مواجه للمشاهد یحدقون النظر فیمن یشاهد الصورة
١٨.(  

بر بالمقارنة تویالحظ أن معظم التصاویر الجداریة العباسیة تع  
  . بالصور الجداریة األمویة جامدة
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ٕ عن فتیات أم فتیان وانما ویالحظ أن وجوه األشخاص ال تعبر  
تعبر عن تصاویر ألشخاص یتمیزون بالنعومة ولكنهم یختلفون عن رسوم 

  . الرجال ورسوم النساء

ولم تصل إلینا من التصاویر الجداریة التى ترجع إلى فترة سامرا   
إال القلیل من الصور، ومع ذلك فهى كافیة لكى نستطیع تكوین فكرة 

صویر فى المرحلة العباسیة وعلى وجه واضحة عن أسلوب الرسم والت
  . الخصوص فى سامرا
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ذه البالد رأى الفاطمیون بعد أن امتد نفوذهم فى بالد المغرب أن ه 
ًال تصلح لتكون مركزا لدولتهم، فضال عن ضعف مواردها كما كان  ً
یسودها االضطراب من حین آلخر، لذلك اتجهت أنظارهم إلى مصر لوفرة 
ثروتها وقربها من بالد المشرق األمر الذى یجعلها صالحة إلقامة دولة 

 . مستقلة تنافس العباسیین

الفاطمیین لفتح مصر عن هذا وقد كشفت المحاوالت التى بذلها   
  . عدم میل كثیر من المصریین إلى الدعوة الفاطمیة

وقد عهد المعز لدین هللا إلى جوهر الصقلى بقیادة الحملة التى   
أعدها لفتح مصر، وخرج لوداعه یوم رحیله من القیروان فى الرابع عشر 

، فسار جوهر على رأس جیشه حتى )هـ٣٥٨(من شهر ربیع الثانى سنة 
برقة فقدم له صاحبها فروض الطاعة واحتفل بلقائه، ثم مضى فى وصل 

ًسیره قاصدا اإلسكندریة فدخلها من غیر مقاومة، ومنع جنده من التعرض 
  . لألهالى، واستطاع أن یتآلف عساكره بما أغدقه علیهم من األرزاق

ثم وصل جوهر إلى الفسطاط، وكان فى استقباله وفد على رأسه   
وقد ) هـ٣٥٨ رجب ١٨(مسلم الحسینى، وكان ذلك فى الشریف أبو جعفر 

ورأى . تمت فى ذلك مفاوضة بین الوفد وجوهر وانتهت بكتاب األمن
جوهر بعد أن تیسر له ضم مصر إلى حوزة الفاطمیین أن یشرع فى إنشاء 
ًمدینة جدیدة تكون مقرا للخالفة الفاطمیة، ومركزا لنشر دعوتها الدینیة،  ً

  .  الفسطاط والعسكر عاصمة لهوعدل عن اتخاذ كل من

ووضع جوهر أساس المدینة التى عزم على إنشائها شمالى   
ـ، كما وضع فى اللیلة التالیة )ــه٣٥٨( شعبان سنة ١٧الفسطاط فى لیلة 
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أساس القصر الذى بناه لمواله المعز، وعرف هذا القصر باسم القصر 
ًة سورا كبیراالشرقى الكبیر، ثم أقام حول تلك المدینة وقصر الخلیف ً.  

ًتقربـا إلـى خلیفتـه المنـصوریة أطلق جوهر على مدینته الجدیدة اسم   
وظلــت تعــرف بــذلك حتــى قــدم المعــز المعــز بإحیــاء ذكــرى والــده المنــصور، 

ًتفــاؤال بأنهــا ســتقهر للــدین هللا إلــى مــصر بعــد أربــع ســنوات فــسماها القــاهرة، 
هرة ألنهــا تقهــر مــن شــذ ًالدولــة العباســیة المنافــسة، وقیــل أیــضا ســمیت القــا

  . عنها وحاول الخروج على أمیرها

بــاب النــصر، وبــاب : أنــشأ جــوهر بــسور القــاهرة أربعــة أبــواب وهــى  
 وباب زویلة، ویعرف أحد هذین البـابین األخیـرین باسـم القـوس، وقـد ،الفتوح

مر منه المعز عند قدومه إلى القـاهرة، وصـار النـاس یتبركـون بـالمرور بـه، 
  . ثانى فقد تشاءم منه الناس وهجروهأما الباب ال

وكانــت القــاهرة وقــت إنــشائها تحــد مــن الــشمال بموقــع بــاب النــصر،   
ـــة، وتحـــد شـــرقا بموقـــع بـــاب البرقیـــة وبـــاب  ًومـــن الجنـــوب بموقـــع بـــاب زویل
 ،المحروق المشرفین على المقطم، وتعرف هـذه المنطقـة فـى أیامنـا بالدراسـة

  . ى شاطئ النیلًوتحد غربا بباب السعادة وما یلیه حت

وقــــد بنیــــت األســــوار واألبــــواب مــــن اللــــبن، ومــــع مــــرور الــــزمن دب   
الخراب إلى هذه األسوار، ولذلك فقـد أمـر الخلیفـة الفـاطمى المستنـصر بـاهلل 
بإعادة بنائه من الطوب المحروق والحجارة، وقد تـم ذلـك تحـت رعایـة وزیـره 

لجدیــدة علــى خطــوط األســوار ا، وقــد ســارت )أمیــر الجیــوش(بــدر الجمــالى 
نفــــس الــــنهج القــــدیم، مــــا عــــدا الجــــدار الــــشمالى الــــذى امتــــد لیحتــــوى جــــامع 
الحاكم، الذى كان یقع خارج السور الشمالى، ویشتمل السور الـشمالى علـى 
بابى النصر والفتوح، كما یقع باب زویلة فى الـسور الجنـوبى، وهـذه األبـراج 
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ضـخامتها، وعنـدما لیس لها مثیل فى العمارة اإلسالمیة مـن حیـث حجمهـا و
 اتخـذ مـن برجـى بـاب )م١٤٠٦(بنى السلطان المؤید شیخ مـسجده فـى عـام 

 علـــى مقعـــد قاعـــدة لمئـــذنتى المـــسجد، ویتمیـــز بـــاب زویلـــة باحتوائـــهزویلـــة 
للسلطان یطل على الشارع حیث كان یقضى بعـض الوقـت لمـشاهدة أحـوال 

ل والحجـیج المدینة، وكذلك للمشاركة فى االحتفاالت الخاصة بخروج المحمـ
  . إلى األراضى المقدسة

ًویعـرف بــاب زویلــة أیــضا ببوابــة المتـولى، أمــا بــاب المحــروق فكــان   
یطلق علیه باب تجار العلف، وقد تغیر اسـمه نتیجـة لواقعـة وقعـت فـى یـوم 

، حیث شرع أقطاى فى اغتصاب عـرش )م١٢٥٤( من سبتمبر ٢٧الثالثاء 
 وســجن فــى القلعــة، ولكــن الــسلطان أیبــك، لكــن األخیــر قــبض علیــه بالغــدر

قــرر أتباعـــه الـــذین كـــانوا یقـــدرون بــسبعمائة تـــرك القـــاهرة فـــى اللیلـــة التالیـــة، 
وااللتجــاء لــسوریا، ولكــنهم وجــدوا بوابــة تجــار العلــف مغلقــة كعاداتهــا باللیــل 

أشــعلوا النیــران بهــا، وعنــدما أعیــد إقامــة البوابــة فیمــا بعــد أطلــق علیهــا بــاب ف
  . المحروق

 أسـاس القـصر الـشرقى الكبیـر لیلـة وضـعه أسـاس وقد وضع جوهر  
 ،القــاهرة واســتمر العمــل فیهــا حــوال أربــع ســنوات حتــى قبیــل وصــول المعــز

 وضـــعت فـــى ،ًویقـــال أن هـــذا القـــصر كـــان مكونـــا مـــن أربعـــة آالف حجـــرة
ـــشرق  إحـــداها رأس الحـــسین فـــور نقلهـــا إلـــى مـــصر، فقـــد كـــان یمتـــد نحـــو ال

أكثــر لیــشمل شــارع أم الغــالم، وقــد ًلیــشمل جــامع الحــسین حالیــا بــل ویمتــد 
ـــسیاسى عقـــب ســـقوط  انقرضـــت هـــذه القـــصور قبـــل األوان نتیجـــة التعنـــت ال

 وأقیم على رقعة من أرض القصر الشرقى الكبیـر مجموعـة ،الدولة الفاطمیة
  . من المبانى ترجع إلى العصرین األیوبى والمملوكى
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 فـى وهكذا شرع جوهر الـصقلى منـذ أن وضـع أسـاس مدینـة القـاهرة  
ًالتمهیــد التخاذهــا مقــرا للخالفــة الفاطمیــة، فــأمر بحــذف الــدعوة لخلفــاء بنــى 
العبــاس التــى كانــت تقــام بمــساجد مــصر، وأقامهــا للخلیفــة المعــز، وضــرب 

ً الخلیفــة الفــاطمى بــدال مــن اســم الخلیفــة العباســى، ورأى جــوهر الــسكة باســم
یــستدعیه بعــد أن اســتقر ســلطان الفــاطمیین فــى مــصر أن یكتــب إلــى المعــز 

لیتـــولى بنفـــسه زمـــام الحكـــم فـــى الـــبالد، ولقـــى المعـــز فـــى القـــاهرة كثیـــر مـــن 
مظــاهر الترحیــب، وبــذلك أصــبحت مــصر بعــد قدومــه إلیهــا دار خالفــة بعــد 
أن كانــت دار إمــارة، ولــیس مــن شــك أن المعــز كــان یمثــل الحــاكم المــستنیر 
 الــذى یجمــع فــى یــده جمیــع الــسلطات ویعمــل فــى نفــس الوقــت علــى إســعاد

  . شعبه، فبذل قصارى جهده للنهوض بدولته

 عنـــى كأبیـــه بنـــشر )هــــ٣٦٥(لمـــا آلـــت الخالفـــة إلـــى العزیـــز ســـنة   
 وحـــــتم علـــــى القـــــضاة أن یـــــصدروا أحكـــــامهم وفـــــق هـــــذا ،المــــذهب الـــــشیعى

ًالمـــذهب، كمـــا قـــصر المناصـــب الهامـــة علـــى الـــشیعة وأصـــبح لزامـــا علـــى 
ًیرة أن یــسیروا طبقــا المــوظفین الــسنیین الــذین تقلــدوا بعــض المناصــب الــصغ

ــــى أحــــدهم التقــــصیر فــــى ،ألحكــــام المــــذهب اإلســــماعیلى ٕ واذا مــــا ثبــــت عل
مراعاتهــا عـــزل عـــن وظیفتـــه، وكـــان ذلـــك ممـــا دفـــع الكثیـــرین مـــن المـــوظفین 

  . السنیین إلى اعتناق مبادئ المذهب الفاطمى

ولمـــا قـــبض الحـــاكم بـــأمر هللا علـــى زمـــام األمـــور فـــى مـــصر بعـــد   
عمـــد إلـــى إصـــدار كثیـــر مـــن ) م٩٩٩/هــــ٣٩٠(ة تخلـــصه مـــن الوصـــایة ســـن

األوامر والقوانین المبنیة على التعصب الـشدید للمـذهب الفـاطمى، ثـم خفـف 
ــــسنة  الحــــاكم مــــن مظــــاهر التعــــصب للمــــذهب الفــــاطمى إرضــــاء لرعایــــاه ال

 ولكنـه عـدل عـن ،والشیعة، وأطلق لكل منهم الحریة فى أداء شـعائره الدینیـة
  . هذه السیاسة بعد ذلك
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األمــور الغریبــة فــى حیاتــه، منهــا بــبعض بــأمر هللا الحــاكم  أتــى وقــد  
ً ومنهـا أیــضا قتلـه لطفــل صــغیر ،دم بعــض الكنـائس فــى مــصرهـًمـثال أمــره ب

ًوتمزیق جسده، كما كانت نهایته فى غایة الغرابة أیضا، ففى یوم من األیام 
ًركـب حمـاره وسـار متجهـا نحـو القرافــة ومعـه خـادم صـغیر، ولـم یعـد، ووجــد 

حمــار ومالبــس الحــاكم ویقــال أن أختــه دبــرت لقتلــه، ومازالــت هنــاك طائفــة ال
  . تعتقد فى وجود الحاكم وعودته

وتــولى الخلیفــة الظــاهر مقالیــد الحكــم بعــد اختفــاء أبیــه ولــم یتجــاوز   
ً عامــــا، وقــــد عاونتــــه عمتــــه فــــى الوصــــول إلــــى العــــرش، وتولــــت ١٤عمــــره 

یـاالت، كمـا كـان الخلیفـة منصب الملك، واشتركت فى تدبیر كثیر من االغت
الظاهر على النقیض من أبیـه فـى سیاسـته نحـو أهـل الذمـة، فلـم یكـد یتـولى 
ًالخالفة حتى عمل على اكتساب عطفهم بأن أصـدر بیانـا، أعلـن فـیهم أنهـم 

  . ًأحرارا فى عقائدهم وشعائرهم، وأنه ال إكراه فى الدین

لطـاعون، ولـم تولى المستنصر الخالفـة بعـد وفـاة الخلیفـة الظـاهر با  
یكن یتجاوز من العمر سبع سنوات، قامت أمه بتدبیر شئون الخالفـة، وفـى 
أواخـــر عهــــد المستنـــصر بــــاهلل أخـــذ نفــــوذ الـــوزراء فــــى االزدیـــاد، وبــــدا ذلــــك 
ـــه األفـــضل فـــى  ـــة، وتغـــالى ابن ـــسلطة دون الخلیف باســـتئثار بـــدر الجمـــالى بال

نــة نــزار ولــى اغتــصاب حقــوق الخلیفــة، بــل أقــدم بعــد وفاتــه علــى إقــصاء اب
عهده أكبر أبنائه عن العرش، وقد حدثت فتنة نتیجة ذلـك، وقـبض األفـضل 
بن بدر الجمالى على شئون الحكم فى البالد، واسـتبد بالـسلطة دون الخلیفـة 
المـــستعلى، ومـــن ثـــم دخلـــت مـــصر فـــى عهـــد نفـــوذ الـــوزراء، وبلـــغ مـــن نفـــوذ 

بـا علـى وبایعـه  أحضر ابنه أ)ـه٤٩٥(األفضل أنه لما تولى المستعلى سنة 
بالخالفة مكان أبیه ولقبه باآلمر بأحكام هللا، ثـم دبـر اآلمـر مـؤامرة اسـتطاع 
بهــا أن یـــتخلص مــن األفـــضل، ولكـــن ســرعان مـــا قتـــل اآلمــر، وتـــولى بعـــده 
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الحــافظ لــدین هللا ثــم تــولى بعــد الخلیفــة الظــاهر بــأمر هللا، ثــم بویــع بالخالفــة 
مــسة مــن عمــره ولقــب بالفــائر  وهــو فــى الخا، عیــسىهبعــد مقتــل الظــاهر ابنــ

 دون أن یوصى ألحد بوالیـة العهـد، )هـ٥٥٥(بنصر هللا، وتوفى الفائز سنة 
فأقام الـوزیر الـصالح طالئـع العاضـد خلیفـة للدولـة الفاطمیـة، وكـان العاضـد 
آخــر الخلفــاء الفــاطمیین، وفــى عهــده اشــتد النــزاع بــین الــوزراء ممــا أدى فــى 

  . طمیة الشیعیةالنهایة إلى سقوط الخالفة الفا

ًلــــم یكــــن العــــصر الفــــاطمى فــــى مــــصر لغــــزا محیــــرا مــــن الناحیــــة    ً
 ولــذلك مــن الــضرورى أن نبــدأ ،ً فقــد بــل مــن الناحیــة الفنیــة أیــضا،التاریخیــة

ـــة منهـــا  ـــدو ثالث فـــى اســـتخالص بعـــض المالمـــح الظـــاهرة لهـــذا العـــصر، تب
مبكر ٕأصلیة، األولى تختص بوقت حكم هذه األسرة، واذا الحظنا وجودها ال

  . هـ٩٦٩فى أفریقیا ثم احتاللها لمصر فى سنة 

وقــد تبــع هــذا االحــتالل االنحــدار الــسیاسى واالجتمــاعى للعباســیین   
ًفى العراق، وتبعـه أیـضا انحـدارات أخـرى مثـل سـقوط األمـویین فـى أسـبانیا، 
وكذلك البدایة الضعیفة لقیام المركز التركى الجدید فى العالم اإلسالمى فـى 

ًیــران، وأخیــرا وحتــى بعــد نجــاح الــسالجقة فــى منتــصف القــرن شــمال شــرق إ
فقـط القـوة الوحیـدة فـى كـل الحادى عشر، كانـت الدولـة الفاطمیـة فـى مـصر 

العــالم اإلســالمى، وال عجــب مــن أن مــصر أصــبحت لمــدة قــرن مــن الزمــان 
المكان الذى یأتى إلیـه الفنـانین والـصناع مـن كـل مكـان، لـذلك كانـت مركـز 

  . عرف فى كل مكان بدار اإلسالمإبداع، وكانت ت

وعلى الرغم من األزمات العنیفة التى صدمت بها مـصر فـى الفتـرة   
ـــــین  ـــــران )م١٠٧٢-١٠٥٢(مـــــا ب ـــــسلجوقیة فـــــى إی ـــــوة ال ـــــشأة الق ـــــا، ون ً داخلی

ًوالعـــراق، ولـــم یكـــن القـــرن الثـــانى مـــن الحكـــم الفـــاطمى ناجحـــا مـــن الناحیـــة 
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ـــسیاسیة، وذلـــك علـــى العكـــس تمامـــا مـــن الناحیـــة ـــة، فقـــد تمیـــز الفـــن ًال  الفنی
الصناعى باالستمرار فى العصور اإلسالمیة الوسـیطة، حیـث اسـتمر وتـأثر 
باألفكــار والنمــاذج المتطــورة أثنــاء عــصور القــوة، ویالحــظ مــا هــو أبعــد مــن 
ذلك أن االنحدار والسقوط النهـائى لألسـرة الفاطمیـة فـى النـصف الثـانى مـن 

المفاجئ لسلسلة مـن الطـرز الفنیـة القرن الثانى عشر یتفق مع نمو الظهور 
 والمخطوطـــــات المزوقـــــة، والتـــــى أثـــــرت فـــــى كـــــل ، والمعـــــادن،فـــــى الخـــــزف

  . المناطق اإلسالمیة من وسط آسیا حتى البحر األبیض المتوسط

أمــا الملمــح الثــانى فهــو جغرافــى، ویتعلــق بمكــان الــسلطة الفاطمیــة،   
، أوالهـا تكنیكـى وهناك وجوه عدیدة لمعنى كلمة مكان فى موضوعنا الحالى

فـى شـمال أفریقیـا، ثـم أسـسوا قـوتهم فنى خالص، فقد بـدأ الفـاطمیین حكمهـم 
فـــى مـــصر، وحكمـــوا منـــاطق أخـــرى مثـــل صـــقلیة وســـوریا وفلـــسطین وبـــالد 

كــان الفــن الحجــاز، ولكــن كانــت مــصر مركــز ســلطتهم، والتــساؤل عمــا إذا 
 ،یــة والبدائیــةالفــاطمى والثقافــة لــم تتطــور خواصــها التــى كانــت تتــسم باإلقلیم

أو بطریقة أخرى ما هو الدور اإلیجابى الذى لعبته المـساهمة المـصریة فـى 
  الفن الفاطمى؟

والــــسؤال یــــشتمل علـــــى بعــــض المغـــــازى ألنــــه حتـــــى أثنــــاء الحكـــــم   
األجنبــى كانــت مــصر لعــدة قــرون لهــا شخــصیتها الفنیــة الممیــزة، كمــا توجــد 

ن التــاریخ الفــاطمى نقطــة أخــرى تتعلــق بموضــوع المــساحة الفاطمیــة وهــى أ
سـوى األسـرة البیزنطیـة ًداخل عـالم البحـر األبـیض المتوسـط لـم یجـد منافـسا 

القویـــة، ومـــن الـــصعب أن نوضـــح أنـــه فـــى معظـــم العـــصر الفـــاطمى كانـــت 
المراكـــز الفاطمیـــة فـــى شـــمال أفریقیـــا بمثابـــة المغنـــاطیس الـــذى یجـــذب إلیـــه 

د كــــان وجــــود القــــوى المتــــسلطة علــــى تجــــارة البحــــر األبــــیض المتوســــط، وقــــ
فى هذا یرجـع الفاطمیین فى هذا التوقیت بمثابة المعجزة، وربما كان السبب 
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ـــى ضـــعف شـــعوب البحـــر األبـــیض المتوســـط المـــسیحیة المعاصـــرة، هـــذا  إل
باإلضــافة إلــى بعــض األســباب اإلیجابیــة األخــرى مثــل حریــة الفكــر الــدینى 

  . واألدبى التى میزت العصر

 یتمثـل فـى اآلثـار التـى تخلفـت لنـا والملمح األخیر للعصر الفاطمى  
وبـــصفة خاصـــة المعماریـــة منهـــا والتـــى اهـــتم بهـــا العـــالم مـــن هـــذا العـــصر، 

األثـــرى كریـــزل وقـــام بنـــشرها، وال یمكـــن ألى دراســـة عـــن الفـــن الفـــاطمى أن 
هائـــل اســـتمر لمـــدة ســـتة عقـــود، وبخـــالف تجنـــب أنـــه كـــان نتیجـــة مجهـــود 

رجة كافیة على اآلثـار، وهـى إن العمارة هنا كثالثة أسالیب فنیة محفوظة بد
وأول هــذه السلــسلة لــم تكــن مؤرخــة یمكــن أن تظهــر بوضــوح أنهــا فاطمیــة، 

ــــــب األعمــــــال الخــــــشبیة  ــــــى جان ــــــسوجات وبعــــــضها درس وأرخ، هــــــذا إل المن
 ویلــى ذلــك ،ومــصدرها الرئیــسى كتالوجــات متحــف الفــن اإلســالمى بالقــاهرة

عنـه دراسـة شـاملة، هـذا  ومع ذلك فـال توجـد ،الخزف وتتمیز نماذجه بالكثرة
 ومــــن ، وبالمثــــل توجــــد أعــــداد وفیــــرة مــــن الزجــــاج،وتتزایــــد قطعــــه باســــتمرار

التـــــصاویر الجداریـــــة، وباإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك أعـــــداد محـــــدودة مـــــن البللـــــور 
ٕالعـــــاج والمعـــــادن، والـــــى جانـــــب هـــــذا فیجـــــب أن نتـــــذكر البقایـــــا والـــــصخرى 

  . الفاطمیة الهامة فى سوریا وفلسطین

ذه المعلومـــات األثریـــة، أمـــدنا العـــصر الفـــاطمى وباإلضـــافة إلـــى هـــ  
بمــصادر أدبیــة، ولكنهــا لألســف تتمیــز بالنــدرة وذلــك بالمقارنــة مــع عــصور 
الفــن اإلســالمى األخــرى، وقــد أعطانــا ناصــر خــسرو وصــف محكــم لمدینــة 
القاهرة، حیث قد مكث فى مصر لمدة سبع سنوات عندما كانت المدینة فى 

قریزى ثروة عظیمة من المعلومات وذلـك فـى أوج عظمتها، كما خلف لنا الم
، والكثیــــر مــــن هــــذه المعلومــــات یرجــــع إلــــى العــــصر )خطــــط مــــصر(كتابــــه 
  . الفاطمى
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 عــن تركیــب فــن التــصویر الــذى تطــور ىوهكــذا یوجــد ســؤال تــاریخ  
على ید مصر فى القرن العاشر والحادى عشر والثـانى عـشر، وذلـك داخـل 

ــــد مــــن الثقافــــات الحــــضاریة ســــواء اإل  اإلســــالمیة  أو،ســــالمیة المبكــــرةالعدی
هناك تـساؤل آخـر یـدور  أو حضارة البحر األبیض المتوسط، كما ،المتأخرة

حــول أى الحــضارات كــان لهــا التــأثیر الواضــح فــى الفــن الفــاطمى، هــل هــى 
  . المصریة المحلیة، أم شمال أفریقیا أم البحر المتوسط

ات ولــــذلك ویبــــدو أنــــه لــــن یمكننــــا اإلجابــــة علــــى كــــل هــــذه التفــــسیر  
سـنحاول أن نركـز علـى مـشكلة واحـدة ونحـاول أن نجـد لهـا تفـسیر تــاریخى، 
ًولذلك نبدأ أوال بمناقشة واحدا من مستحسنات الفن الفـاطمى المتـأخر والتـى  ً
ـــاطمى، وهـــى البراعـــة فـــى رســـوم  ـــسیة للفـــن الف ـــر مـــن الخـــصائص الرئی تعتب

ور فــــى فــــى القــــصالكائنــــات الحیــــة، التــــى ظهــــرت علــــى األعمــــال الخــــشبیة 
الفنــون الــصغرى، وقــد نــسبت هــذه المالمــح الفاطمیــة إلــى الفــن التــصاویر، 

 وذلك مـن خـالل التـصاویر الموجـودة فـى سـامرا، كمـا أنهـا ،العباسى المبكر
تتوارى فى نفـس الوقـت مـع الفـن الـسلجوقى، وهـى عالقـة الزالـت فـى حاجـة 

  . إلى التفسیر

 أو ،ر فــى مــصروبمقارنــة الفــن الفــاطمى فــى مــصر مــع الفــن المبكــ  
 نجــد أن الــسمة المــشتركة بــین هــذه ،فــى أى جــزء آخــر مــن العــالم اإلســالمى

الفنون هى رسوم الكائنات الحیة، ولكـن الرسـوم الحیوانیـة واآلدمیـة فـى الفـن 
ًالفاطمى أكثـر شـیوعا مـن تلـك الموجـودة فـى سـامرا، أو خـزف جنـوب شـرق 

 الجـــصیة العباســــیة أو أو األعمـــال ،إیـــران أو األعمـــال الخـــشبیة الطولونیــــة
هــذا وال تتــسع دائــرة التــشابه بــین الفــن الفــاطمى والفــن ، ااألمویــة فــى أســبانی

 ومـع ذلـك فـال یمكـن إنكـار ،العباسى فى القرن التاسـع المـیالدى فـى العـراق
هذا التشابه فى العراق فى األعمال الخشبیة المتـأخرة التـى ترجـع إلـى القـرن 
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ل هـذا التـشابه فـى عـدد مـن التفاصـیل مثـل التاسع والعاشر المیالدى، ویتمثـ
الوضعة الجانبیة للرسـوم اآلدمیـة وبـصفة خاصـة رسـوم النـساء، وقـد وجـدت 

مــــن القــــرن الثــــانى  رتفاصــــیل فــــى العــــراق فــــى الجــــزء األخیــــبــــاقى هــــذه ال
ًى وأخیــرا أثنــاء النــصف األول  وأثنــاء معظــم القــرن التاســع المــیالد،المــیالدى

   .لقرن العاشر المیالدىمن ا

أما عن العالقة الظـاهرة بـین الموضـوعات الفاطمیـة ومـع مـا یطلـق   
وهــذه العالقــة لیــست مــن نفــس نــوع العالقــة الظــاهرة علیــه الفــن الــسلجوقى، 

بین التقالید الفنیة الفاطمیة والعباسیة، حیـث توجـد بعـض التقالیـد الفنیـة بـین 
ن الفنیـــین، وهـــى عالقـــة مركبـــة إلـــى حـــد مـــا حیـــث كانـــت تختـــار اثنـــین مـــ

الموضوعات الثقافیة لتحول فنونها الصناعیة والزخرفیة باستخدام عدد كبیر 
مـــــن الموضـــــوعات تـــــشتمل علـــــى عناصـــــر آدمیـــــة وحیوانیـــــة مـــــن الـــــصعب 
ًاستخدامها حتى هذا الوقت، وفى مثل هذه العالقـة تتنـوع الموضـوعات تبعـا 
لظروف المناطق المنتجة فیهـا، أمـا الموضـوعات الجدیـدة فهـى فـى حقیقتهـا 

  . تنطوى على التقالید اإلقلیمیة تنتسب إلى بعضها البعض

وأول ملحوظة على الخزف الفاطمى أن الـصناع حـافظوا علـى نـوع   
 ویتمیـــز هـــذا الخـــزف ، وعلـــى شـــكل وحجـــم اآلنیـــة،التكنیـــك الفنـــى المـــستخدم

 ، وعــادة مــا یكــون جــسم اآلنیــة طینــى أو رملــى أحمــر،بالخـشونة إلــى حــد مــا
ً ثــم یرســم البریــق وغالبــا مــا یكــون البریــق ،قــصدیرىوعــادة مــا یغطــى بطــالء 
خـزف العـراق، أمـا  أما اللون األحمـر فمـن ممیـزات ،باللونین البنى واألصفر

أشكال اآلنیة فقد ظلت ثابتة ومتینة حیث الجرار الطویلـة الجمیلـة، هـذا وقـد 
كانت غالبیة األوانى الفاطمیة ذات البریق المعدنى إمـا أطبـاق بحـواف ذات 

 ولـیس لـدینا مـا یؤكـد حتـى هـذه اللحظـة ، أو سالطین عمیقة،م مختلفةأحجا
مـدى تطــور هــذه األشـكال، ولكــن یجــب أن نــشیر إلـى أن هــذا العــصر شــهد 
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ًتطــورا فــى األوانــى ذات األشــكال المفتوحــة وذلــك علــى العكــس فیمــا یتعلــق 
 وربمـا كـان الـسبب فـى ذلـك سـهولة تـشكیل وزخرفـة النـوع ،باألشكال المعلقة

ل عــــن النــــوع الثــــانى، هــــذا ویتمیــــز الخــــزف الفــــاطمى بوجــــود توقیعــــات األو
  . الصناع على قاعدة اإلناء من الخلف

ــــى    ــــة فهــــو عل ــــى الفاطمی ــــى األوان أمــــا الترتیــــب العــــام للزخــــارف عل
 وهــى عبــارة ، األول وهــو الــذى یتعلــق بزخرفــة الجــرار الكبیــرة الحجــم،نــوعین

 أمـا ،ئط العلویـة والـسفلیةعن زخارف مركبة تظهر من خالل عدد من الـشرا
ًبالنسبة لزخارف الصحون والسالطین فهـى كـاآلتى أوال شـریط زخرفـى یـدور 

 ویقــع فــى المــساحة الوســطى ،علــى حافــة اآلنیــة ثــم یلیــه الموضــوع الرئیــسى
مــن اآلنیــة، هــذا وقــد حــاول الفنــان أن یوفــق بــین الرســم والمــساحة المتاحــة 

ًلـى حـد مـا حیـث كـان نـادرا یحتـاج وشكل اآلنیة، وقـد وفـق الفنـان فـى ذلـك إ
 وقــد ظهــر هــذا فــى الخــزف العراقــى ،إلــى التــواء الرســم لیناســب شــكل اآلنیــة

  . واإلیرانى

وقـد كــان هنــاك نوعیـة أخــرى مــن األوانــى تتمیـز باتــساع الحافــة مــع   
ضــیق فــى المــساحة الوســطى، وقــد شــاع هــذا فــى منتجــات الــشرق األدنــى، 

 وسیــشیع هــذا الــشكل فــى ،ل الــدائرى جانــب نــوع آخــر یتــسم بالــشكهــذا إلــى
الخـــزف اإلیرانـــى المتـــأخر، وقـــد وجـــد هـــذا النـــوع فـــى العـــصور المبكـــرة فـــى 
جنوب شرق إیران فقط، ویجب أن نالحظ أنـه كانـت هنـاك ثـالث طـرز مـن 
التركیبات الزخرفیة شـاعت فـى الخـزف الـسابق للعـصر الفـاطمى فـى مـصر 

العـصور الالحقـة، ویبـدو أنهـا ٕوایران والعـراق ولـم تعـرف هـذه التركیبـات فـى 
ًاختفت تماما من العصر الفاطمى، وقد وجدت على سبیل المثال فى خزف 

ً حیــث الموضــوعات المحــزوزة علــى خلفیــة فارغــة تنطبــق تمامــا علــى ،ســامرا
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 وكــذلك ،خــزف جنــوب شــرق إیــران فــى القــرنین التاســع والعاشــر المیالدیــین
  . على الخزف السلجوقى

ذات الزخــارف التركیبیــة وبــین  بــین هــذه الطــرز ونقطــة المقارنــة هنــا  
ـــــــاطمى ـــــــز بالزخـــــــارف ذات ،الخـــــــزف الف ـــــــاطمى یتمی  هـــــــى أن الخـــــــزف الف

وهذا على عكـس األنـواع الـسابقة، ومـن هنـا یمكـن  ،الموضوعات التصویریة
أن نؤیــــد النظریــــة التــــى تنــــادى بــــأن غالبیــــة الخــــزف المعــــروف فــــى مــــصر 

 أكثــــر مــــن الزخــــارف المعقــــدة الفاطمیــــة یتمیــــز الموضــــوع الزخرفــــى المفــــرد
األخـــرى، ولـــذلك مـــن الممكـــن أن ننـــسب إلیهـــا معنـــى تـــصویرى أكثـــر مـــن 

هذا فى حین أن الغموض بین المعـانى التـصویریة والزخرفیـة زخرفى بحت، 
ًینطبق تماما علـى الفنـون اإلسـالمیة فـى العـصور الوسـطى حیـث تبـدو أقـل 

لـــــى الموضـــــوعات ٕواذا عـــــدنا اآلن إ. الفـــــاطمىالخـــــزف صـــــراحة منهـــــا فـــــى 
الزخرفیة فیجب أن نستبعد التفاصیل الزخرفیة مثل حواف اآلنیة وما تـشتمل 
علیه شرائط وأنصاف دوائر وجدائل وتموجات نباتیة، كمـا یجـب أن نـستبعد 
العناصــر التــى كانــت تــستخدم كخلفیــة للموضــوعات الرئیــسیة، والتــى كانــت 

كـن أن نـستبعد دراسـة ، وبالمثـل یم)عـین الطـاووس(ًغالبا تتكون من تحویر 
الموضوعات النباتیة الخالصة والتى كانت تستخدم للـربط بـین الموضـوعات 

ـــــصویریة األخـــــرى ـــــة لعناصـــــر ،الت ـــــستخدم كخلفی ـــــت ت ـــــى آخـــــر كان  أو بمعن
ــــاك القلیــــل مــــن  المخطوطــــات التــــى اســــتخدمت الموضــــوع التــــصویرى، وهن

دراسـة العنصر النباتى كموضوع رئیسى، وفـى هـذه الحالـة فهـى تحتـاج إلـى 
تحلیلیــة مطولــة مثــل الدراســة التــى قــام بهــا الــدكتور فریــد شــافعى عــن الزهــرة 

  . وذلك لتفسیر مثل هذه الزخارف النباتیة ،الكاسیة

ویمكـــن أن نتعـــرف علـــى ثـــالث أنـــواع مـــن الموضـــوعات الزخرفیـــة   
المكتملــة المعنــى، أولهـــا الكتابــات، وهـــى كموضــوع زخرفــى لـــم تكــن شـــائعة 



 -٦٨-

مثــل شــیوعها علــى الخــزف المبكــر فــى جنــوب شــرق علــى الخــزف الفــاطمى 
، معلـومًإیران، أو الخزف السلجوقى المتأخر، لكـن أغلبهـا تقریبـا ذات معنـى 

ومعظم الكتابات المنقوشة على الخزف الفاطمى تتكون من كلمات تتـضمن 
 وذلــك علــى العكــس مــن الكتابــات ،رغبــات صــالحة وال تحتــوى علــى توقیــع

ق إیران التـى تـشتمل علـى األمثـال واألقـوال الموجودة على خزف جنوب شر
 كمــــا كــــان علــــى العكــــس مــــن الكتابــــات الموجــــودة علــــى الخــــزف ،المــــأثورة

الــسلجوقى والتــى كانــت تــشتمل علــى بعــض األشــعار، ولكــن مــن المالحــظ 
وجود بعض التطورات فى طراز الكتابة على الخزف الفاطمى وذلـك یتـضح 

  . یة التى ترجع إلى العصور األخرىبالمقارنة مع الكتابات على القطع الخف

أمــــا النــــوع الثــــانى مــــن الموضــــوعات الزخرفیــــة، فهــــى أكثــــر أهمیــــة   
ًوشـــیوعا، وهـــى الرســـوم الحیوانیـــة، ومـــن أكثـــر هـــذه الحیوانـــات شـــیوعا هـــى  ً

 والتــى یمكــن تفــسیرها علــى أنهــا ،األرنــب البــرى والوحــشى والطیــور الــصغیرة
والطیــور المفترســة مثــل النــسور  هــذا إلــى جانــب الــبط ،أنــواع مــن العــصافیر

وقــد والــصقور والــدیوك والغــزالن والحیوانــات ذات القــرون واألســماك والفیلــة، 
ــــات  ــــسمك(نفــــذت كــــل هــــذه الحیوان ــــى األقــــل بمفردهــــا ) مــــا عــــدا ال مــــرة عل

كموضوع تصویرى مـستقل، هـذا إلـى جانـب ظهـور هـذه العناصـر الحیوانیـة 
ن من نفـس النـوع أو فـى ضمن موضوع تصویرى متناسق یتكون من حیوانی

ًمجموعة من ثالثة إلى خمسة مرتبة طبقا لنماذج هندسیة أو نمـاذج أخـرى، 
ًومــن العجیــب أنــه ال یوجــد مثــال معــروف لحیــوانین مختلفــین فــى النــوع معــا 
على صحن واحد، وذلك باستثناء جرة محفوظـة فـى متحـف الفـن اإلسـالمى 

س یهجــم علــى أرنــب، بالقــاهرة علیهــا موضــوع تــصویرى یمثــل حیــوان مفتــر
وفى هذا النموذج الفرید اسـتمرار للتقالیـد الفنیـة الـسابقة مـن حیـث الموضـوع 
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 كما أنه من حیث التنفیذ یختلف فى شكل وهیئة الحیوانـات عـن ،التصویرى
  . الرسوم الحیوانیة الفاطمیة

والنقطــة األخیــرة الملحوظــة علــى هــذه الحیوانــات هــو االخــتالف فــى   
 أن هنــاك بعــض النمــاذج الفریــدة وأنــواع غریبــة الــشكل، معرفــة أنواعهــا حیــث

والسؤال اآلن كیف نتعرف على هذه الحیوانات، ویرى الـبعض أنـه فـى مثـل 
هـــذه األحـــوال یمكـــن الرجـــوع إلـــى مـــتن المخطـــوط الـــذى یـــشتمل علـــى هـــذه 

الحیوانیـة، هـذا ومـن الجـدیر بالـذكر أن مـصر الفاطمیـة شـهدت أول الرسوم 
یة من حیث اتخاذها هذا الشكل الزخرفى التـاریخى فـى الحیوانللرسوم تطور 

الفـن اإلســالمى فیمـا بعــد، واعتقـد أنــه كیفمـا كانــت النمـاذج الفنیــة أو األدبیــة 
التـــى اتخـــذتها هـــذه الحیوانـــات، فإنهـــا فـــى مـــصر الفاطمیـــة كانـــت ألول مـــرة 
تظهــر بهــذه الطریقــة التطریزیــة علــى الخــزف، وحتــى إذا ثبــت بمــرور الوقــت 

ً شـــرق إیـــران كـــان ســـابقا فـــى اســـتخدامه لهـــذه الحیوانـــات عـــن خـــزف جنـــوب
الخــزف المــصرى، فإنــه مــن المحتمــل أن هــذه الرســوم لهــا أصــول أخــذ منهــا 

  . كال النوعین

ًهذا وال یمكن استبعاد مدلوالت هـذه الحیوانـات فمـن المعـروف مـثال   
أن إیــــران الــــساسانیة كانــــت ترمــــز بــــبعض أنــــواع الحیوانــــات إلــــى الــــسعادة 

حة والمــــرح والرخــــاء ومــــن هــــذا المنطلــــق یمكــــن تفــــسیر ظهــــور هــــذه والــــص
  . الحیوانات بأشكال معینة

أما النوع الثالـث مـن الموضـوعات الزخرفیـة الموجـودة علـى الخـزف   
فهى الرسوم اآلدمیة، وتظهر هذه الرسوم اآلدمیة علـى سـقف أو علـى قطـع 

یر هـذه الرسـوم خزفیة مكتملة وقد تحیر كثیر من العلماء والبـاحثین فـى تفـس
اآلدمیــة، ومعظــم هــذه الرســوم اآلدمیــة تظهــر مــن خــالل حیــاة الــبالط حیــث 
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مجـــالس الطـــرب والـــشراب والموســـیقى والـــرقص، وقـــد حـــاول الـــبعض تفـــسیر 
هــذه الرســوم اآلدمیــة علــى أنهــا رمــوز لشخــصیات فردیــة معروفــة مــن خــالل 
وظائفهـــــا فـــــى القـــــصر، ولكـــــن هنـــــاك رأى آخـــــر یـــــرى أن هـــــذه التـــــصاویر 

خـــصیات فعلیــــة لهـــا وظــــائف فـــى عملیــــات الـــصید والموســــیقى والــــشراب لش
والرقص وهذه الوظـائف تعـرف بالحیـاة الملكیـة وهـى بـذلك ترمـز إلـى الحیـاة 
السعیدة، ومن هنا فإن هذه الرسوم اآلدمیة تخدم غرض یطابق الغرض من 
  . تصاویر الحیوانات والكتابات وهى رجاء الخیر لصاحب هذه التحفة الفنیة

ــــى و   ــــة ف ــــة أخــــرى علیهــــا بعــــض الرســــوم اآلدمی ــــاك نمــــاذج خزفی هن
ینة تـسبب بعـض المـشاكل فـى تفـسیرها، ومثـال علـى ذلـك قطعـة أوضاع مع

وعلیهـا رسـوم تمثـل سـیدة ترقـد معروفة فى متحـف الفـن اإلسـالمى بالقـاهرة، 
نـــصف رقـــدة علـــى ســـریر یحـــیط بهـــا أتبـــاع وهـــى علـــى وشـــك أن تلـــتقط آلـــة 

 ومــن هــذا المنطلــق یمكــن أن ،)أن عزفــت علیهــاأو تــضعها بعــد (موســیقیة 
یفهـــم موضـــوعها علـــى أنـــه تمثیـــل لحیـــاة المـــرح داخـــل القـــصور، كمـــا یمكـــن 
ًاعتبارها أیضا كرسم لحـدث أو تـشخیص لـصورة خاصـة ذات مغـزى معـین، 
ًكمـــا أن هنـــاك قطعـــة أخـــرى علیهـــا رســـم لراقـــصة عاریـــة تقریبـــا وقـــد یختلـــف 

  . ًأیضا فى تفسیر موضوعها

أن  هناك مجموعة من الموضوعات التصویریة والتى یمكن كما أن  
نطلـــق علیهـــا روائیـــة، ولـــذلك ألنـــه مـــن الممكـــن إدراك مـــدلولها بعـــد رؤیتهـــا 
ًبــسهولة، ومـــن أمثلتهـــا القطعـــة التــى علیهـــا شخـــصان یتـــصارعان، أو رجـــال 

لوحــة (أو شخــصان یلعبــان لعبــة التحطیــب  ًعجــوزا یحمــل قربــة علــى ظهــره،
 المجموعــة الروائیــة نــرى بعــض التــصاویر المــسیحیة  ومــن خــالل هــذه)١٩

ومـن ) ٢٠لوحـة (سواء كانت منـاظر مـسیحیة واقعـة أو تشخیـصات لكهنـة، 
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الموضـــوعات الزخرفیـــة یحتـــاج تـــاریخ الفـــن إلـــى مـــساعدة أجـــل تفـــسیر هـــذه 
  . المؤرخین االجتماعیین

هـــذا المنطلـــق أصـــبحت القطـــع الخزفیـــة بمثابـــة المركبـــة لعـــدد ومـــن   
ــــة أخــــرى فــــإن هــــذه هائــــل مــــن ا لتــــصاویر أكثــــر مــــن ذى قبــــل، ومــــن ناحی

ًالتـــصاویر قـــد ناســـبت نظمـــا أكثـــر تطـــورا مـــن الرمـــوز النظریـــة والمتطلبـــات  ً
ــــى تعكــــس بعــــض األمــــانى  ــــسیطة الت ــــصاویر الب ــــر مــــن الت ــــة أكث االجتماعی
الطیبة، وربما كانت هـذه هـى النتیجـة التـى یمكـن الوصـول إلیـه بعـد فحـص 

 وذلـك علـى الـرغم ،ثالـث عـشر المیالدیـین فـى إیـرانخزف القرنین الثـانى وال
من تعقید واتساع الموضوعات التصویریة الموجودة على هذا النوع األخیر، 
ومــن الجــدیر بالــذكر أن هــذا التطــویر غیــر معــروف علــى اإلطــالق فــى أى 

 أو حتــى فــى نفــس ،مكــان آخــر مــن العــالم اإلســالمى قبــل العــصر الفــاطمى
  . سرة الفاطمیة مصرالوقت الذى حكمت فیه األ

وهنـــاك مالحظـــة أخـــرى تتعلـــق بهـــذه الموضـــوعات التـــصویریة البـــد   
وأن نــشیر إلیهــا فــى أن أغلــب المنــاظر التــصویریة وخاصــة تلــك التــى تمثــل 
ـــذ الرســـوم مـــن خـــالل  ـــبالط تبـــدى اخـــتالف شاســـع فـــى أســـلوب تنفی ـــاة ال حی

بأنـه قـول التفاوت فیما بینها مـن حیـث الجمـال والخـشونة، ومـن هنـا یمكـن ال
  . بین موضوع الصورة واستعمالهاال توجد عالقة أكیدة 

ویظهـــــر الخـــــزف الفـــــاطمى أســـــلوبان مختلفـــــان فـــــى تنفیـــــذ الرســـــوم   
ـــة ـــنمط األول،اآلدمی ـــذها : ال  وهـــى تلـــك الرســـوم التـــى تـــشبه فـــى طریقـــة تنفی

 وهـــى نفـــس الطریقـــة التـــى ،طریقـــة تنفیـــذ الرســـوم اآلدمیـــة فـــى الفـــن القبطـــى
العاشـر والحـادى عـشر المیالدیـین، ٕ وایران أثنـاء القـرنین استمرت فى العراق

واألســلوب الثــانى فــى تنفیــذ الرســوم اآلدمیــة لــه ثــالث ممیــزات رئیــسیة أولهــا 
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رســم البــدن اإلنــسانى والحیــوانى بــدون تحدیــد ویعتمــد فــى تأكیــد حجــم الجــسم 
 كمـــا یـــتم إبـــراز التفاصـــیل عـــن طریـــق ،علـــى المهـــارة فـــى اســـتخدام األلـــوان

 فــى درجــات األلــوان، ومــن ممیــزات هــذا االتجــاه أنــه لــم یمــدنا فقــط الــتحكم
ًبنماذج تصویریة كاملة بل مـشتملة علـى التفاصـیل أیـضا، وال یمكـن اعتبـار 
هذا إحدى مراحل التطور فى صناعة الخـزف بقـدر مـا یمكـن اعتبـاره إحـدى 

  . مهارات الخزافیین الفاطمیین

ســم الواقعیـــة، كمـــا ربـــط وقــد أطلـــق ایتنجهـــاوزن علــى هـــذا االتجـــاه ا  
الــدكتور محمــد مــصطفى بــین هــذا االتجــاه وبــین اتجــاه الفنــان إلــى تــصویر 
موضــوعات مــأخوذة مــن الحیــاة الیومیــة، كمــا نــسبة إیتنجــاوزن إلــى التنــافس 
بــین اثنــین مــن مــصورى مــصر الفاطمیــة وهمــا ابــن عزیــز والقــصیر حیــث 

ـــة دخـــول وخـــروج الراقـــصات مـــن خـــال ـــین عملی ل اســـتخدام حـــاوال التفریـــق ب
  . األلوان المتضادة

ویجــب اآلن أن نلقــى نظــرة علــى األســالیب الفنیــة مــن خــالل مــواد   
ًفنیة أخرى غیر الخزف، وذلك نظرا لتعدد أنواع الخزف الذى قـد یقودنـا إلـى 
محاولــة تــصنیفه، ویتــشابه الخــزف مــع األخــشاب مــن حیــث مــا وصــلنا منــه 

و قـد تكـون علـى العكـس  أ، یكون عبارة عن بعض قطع غیر مكتملةحیث 
خــشاب المتبقیــة مــن هــذا مــن ذلــك مــن قطــع فنیــة مكتملــة، وتكمــن أهمیــة األ
 ومـن هنـا فـإن زخارفهـا ،العصر فى أنها كانت مـصنوعة مـن أجـل المـساجد

تمدنا بالموروث الفنى، ومن خالل هذا یظهر لنا مدى التشابه بین األعمال 
  . الخشبیة والخزفیة

بـــات الهندســـیة التـــى ترجـــع إلـــى الجـــزء األول ٕواذا مـــا اســـتثنینا التركی  
أن نــضع األعمــال الخــشبیة فــى مــن القــرن الثــانى عــشر المــیالدى، فــیمكن 
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 إطار مجموعتین رئیسیتین، األولى وهى عبارة عن استمرار لألسلوب الفنـى
الموجـــود فـــى مـــصر منـــذ منتـــصف القـــرن التاســـع المـــیالدى، وكانـــت تفـــسر 

المنفـــذة علـــى الجـــص فـــى ت الزخرفیـــة ًدائمـــا علـــى أنهـــا تحـــویر للموضـــوعا
سامرا، ومن أمثلة هذا األسلوب الباب الخشبى المشهور فى الجـامع األزهـر 

م، ویالحــظ فــى زخــارف هــذه المجموعــة عــدم الدقــة فــى ١٠١٠المــؤرخ بعــام 
  . توضیح األوراق النباتیة وتفاصیلها

أمــــا المجموعــــة الثانیــــة فتــــشترك مــــع الخــــزف الفــــاطمى مــــن حیــــث   
 التـــصویریة المنفـــذة، ومـــن أهـــم آثـــار هـــذه المجموعـــة األفـــاریز الموضـــوعات

وعلیهــــا ، )٢١لوحــــة (الخــــشبیة التــــى عثــــر علیهــــا فــــى بیمارســــتان قــــالوون 
 هــذا إلــى جانــب ،حیــاة الــبالطموضــوعات متعــددة مــأخوذة مــن موضــوعات 

المــأخوذة مــن الحیــاة الیومیــة، هــذا ویوجــد فــى المتحــف القبطــى قطــع أخــرى 
 كائنات حیة محفورة تتمیز بالحركـة والقـرب مـن الطبیعـة مماثلة علیها رسوم

 ،التــى تمیــز الرســوم النباتیــة التقلیدیــة، وكلهــا جدیــدة علــى العــصر الفــاطمى
ولكــن مــن األفــضل أال تــؤرخ كــل هــذه الموضــوعات ال یمكــن تأریخهــا بدقــة، 

بتـــاریخ ســـابق علـــى منتـــصف القـــرن الحـــادى عـــشر المـــیالدى، حیـــث جـــدد 
لقــصر الغربــى بــشارع المعــز، ومــن الغریــب أن نــرى جــزء مــن االمستنــصر 

هــذه الموضــوعات التــصویریة علــى أشــیاء یــستعملها الخلفــاء الفــاطمیین فــى 
مــصر، ویعــزز هــذا االســتنتاج دهــشة ناصــر خــسرو مــن اســتخدام مثــل هــذه 

  . الموضوعات على عرش الخلیفة

أما عن المعادن الفاطمیة فمعظم المعـروف منهـا عبـارة عـن بعـض   
نــى المــشكلة علــى هیئــة حیوانــات محفــورة علــى البرونــز، ومــن أشــهرها األوا

  . تلك المشكلة على هیئة العنقاء ولكن هذه األوانى غیر مؤرخة
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ومـــــن األعمـــــال الفنیـــــة الهامـــــة فـــــى هـــــذا المجـــــال، نجـــــد األوانـــــى   
 والزجـاج والعـاج، وهنـاك نقطتـان یجـب أن ،المصنوعة من البللور الـصخرى

همـا أن العـصر الفـاطمى خلـف لنـا بعـض األدوات أوالنضعهما فى المقدمـة 
الفاخرة التى استخدمت من قبل الخلیفة، والتى تتمثل فى األبـاریق البللوریـة، 
والتى تحمل كتابات تنبئ عن الشخـصیة التـى صـنعت مـن أجلهـا، هـذا وقـد 

الفنیـــة الفاطمیـــة المتـــأخرة إلـــى إهمـــال التوقیـــع وذكـــر مـــن اتجهـــت المنتجـــات 
توجــد لــدینا بعــض التحــف العاجیــة المؤرخــة بــأواخر القــرن عملــت لــه، هــذا و

 ولكنهـا ،العاشر المیالدى والعقود األولى من القـرن الحـادى عـشر المـیالدى
فـــى نفـــس الوقـــت تفتقـــر إلـــى توقیـــع الـــصانع، ومعظـــم هـــذه األعمـــال الفنیـــة 

  . ینسب إلى مصر

 ،ویعـــد هـــذا العـــرض الـــسریع لـــبعض الفنـــون نخلـــص إلـــى نتیجتـــین  
، أمــا ن األعمــال التــصویریة التــى وجــدت علــى الخــزف لیــست فریــدةأولهمــا أ

النتیجة الثانیـة فهـى افتراضـیة أكثـر مـن كونهـا تقریریـة، وتتـأتى هـذه النتیجـة 
مــن خــالل مالحظــة األســلوب الفنــى الغایــة فــى اإلبــداع الــذى ناقــشناه علــى 

حیـث تبـرز لنـا نقطـة غریبـة إلـى حـد مـا، وهـى أن العاج والبللور الصخرى، 
كل التحف المصنوعة من هاتین المادتین عبارة عن أشیاء شخصیة مؤرخة 

، ونــستنتج مــن أســلوبها الفنــى أن ثمــة حتــى القــرن الحــادى عــشر المــیالدى
نتیجــة التغیــر فــى طریقــة اســتعمالها،  وكــان ذلــك ،تغییــر اجتمــاعى قــد حــدث

ویبدو أنه حدث فى تلك الفترة تغیر فى المذاق الفنـى أو بمعنـى آخـر حـدث 
وقد أثر هذا بطبیعة الحال على الفن، حیث أدى هـذا تغیر فى نمط الحیاة، 

ًإلى غالبیة التعدیالت فى طرق استخدام المواد الثمینة، كمـا أدى أیـضا إلـى 
نشر الموضوعات الرمزیة، وبطبیعـة الحـال حـدث كـل هـذا فـى مـصر فقـط، 

مى فـى ألن مثل هذه التغیرات لم تظهر فى أى جزء آخر مـن العـالم اإلسـال
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ًهــذا الوقــت، إال فیمــا بعــد ذلــك بقــرن تقریبــا حیــث قامــت إیــران بثــورة مــشابهة 
  . فى الفنون

ویبدو أنه حدث شئ ما فى منتصف القرن الحادى عشر المـیالدى   
أدى إلــى حــدوث هــذه التغیــرات الفنیــة فــى الفــن الفــاطمى، وقــد یكــون الــسبب 

ــــة ــــة الفاطمی ــــروات الدول ــــصفیة ث ــــ،فــــى هــــذا هــــو ت ــــالبیع  ســــواء بالن سب أو ب
ـــالرغم مـــن أن هـــذا حـــدث لعـــدة ســـنوات  ًالـــرخیص لتحـــصیل المـــال نقـــدا، وب

ًطویلــة إال أن أمـــرا هامـــا حــدث فـــى عـــام  ، وكــان هـــذا األمـــر فـــى )م١٠٦٧(ً
األصـــل اقتـــصادى ومـــالى، لكـــن فـــى رأیـــى أن سیاســـة إغـــراق الـــسوق بكمیـــة 

رى ضخمة من المنتجـات الفنیـة الغالیـة فـى الـسوق الـشعبى، كانـت عمـل ثـو
  . أثر فى ذوق الغالبیة العظمى من الشعب فى مصر الفاطمیة

ًومن المالحظ أن ما كان معروفا مـن هـذه الثـورات یمكـن أن یعمـل   
على إظهار عدد معین من المالمح الجدیدة للفن الفاطمى، وأنـه كـان یوجـد 

إلــى الثــورة الفاطمیــة نجــد أنهــا كانــت ســوق لهــذه األشــیاء الجدیــدة، وبــالنظر 
الخاصــة التــى جمعــت علــى بعــضها عــن العــدد الكبیــر مــن الثــروات ممیــزة 
 ومــن األنــواع الموجــودة فــى العــالم اإلســالمى، وأغلــب هــذه األخیــرة ،الــبعض

وتــشتمل فقــط علــى مــواد غالیــة الــثمن ) كنــوز(فــى األصــل ثــروات إدخاریــة 
مثل الذهب والفضة تصهر عند االحتیاج إلیها، أما الثروة الفاطمیة فتشتمل 

ـــ ـــة، حیـــث ال تتكـــون فقـــط مـــن األشـــیاء علـــى ن ـــادر مـــن الثـــروات الملكی وع ن
ًالغالیــة بــل أیــضا النــادرة والفریــدة مــن كــل األنــواع، وهــى مقــسمة إلــى أجــزاء 
قــسم منهــا یــدعى الطرائــف، وفــى كــل حجــرة مــن حجــرات هــذه الثــروة یوجــد 
ًعــرش للخلیفــة كــان یــزور ثروتــه رســمیا، كمــا كــان یــستخدم عــدد كبیــر مــن 

حافظــــة علــــى كــــل شــــئ نظیــــف ومرتــــب، وبــــذكرنا هــــذا بــــالثروات الخــــدم للم
البیزنطیـــة التـــى یوجـــد عنهـــا معلومـــات كثیـــرة، وكـــذلك الثـــروة العباســـیة التـــى 
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لألســف معلوماتنــا عنهــا نــادرة، كمــا ال یتــضح لنــا مــا إذا كــان األمــویین فــى 
  . أسبانیا حافظوا على ثروة رسمیة مشابهة أم ال

جــل االحتفــاالت الرســمیة ومواكــب وربمــا كانــت هــذه الثــروات مــن أ  
الخلیفـــة أو االســـتقباالت الرســـمیة للمعبـــوثین األجانـــب، وربمـــا كانـــت هنـــاك 
وظیفة أخرى لهذه الثروات، حیث كانت تحتـوى هـذه الثـروة علـى عـدد هائـل 
مـــن التماثیـــل صـــغیرة الحجـــم تـــشخص الحـــدائق واألشـــجار والفواكـــه، والزال 

  . ًماالغرض من هذه التماثیل غیر واضح تما

ومن النقاط الهامة التى تدور حول هـذه الثـروات، أنهـا صـنعت مـن   
ثــالث مــصادر مختلفـــة، جــزء منهـــا كــان صــناعة محلیـــة وخاصــة المالبـــس 
التى زخرفت بطریقة خاصـة، والمـصدر الثـانى بـاقى العـالم اإلسـالمى حیـث 
كانــت تجمــع الطرائــف واألشــیاء الثمینــة مــن جمیــع أنحــاء العــالم، مثــال ذلــك 

ساط الذى أحـضر للخلیفـة المـأمون، أو المائـة كـأس التـى كتـب علـى كـل الب
  . واحد منها اسم هارون الرشید

والزالــــت هنــــاك أعمــــال كثیــــرة نحتــــاج إلــــى تجمیعهــــا مــــن المــــصادر   
األدبیة، وأحب أن أشیر إلى أن عدد كبیر من المالمح الفنیة التى حـددناها 

 خــالل الثــروات الفنیــة علــى الخــزف وعلــى الفنــون األخــرى یمكــن فهمهــا مــن
خاصــة وأنــه كمــا ذكرنــا مــن قبــل أن هــذه الثــروة جمعــت للخلفــاء الفــاطمیین، 

  . من مناطق عدیدة ومن عصور مختلفة
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أعنى بالتصویر الجدارى فى العصر الفـاطمى التـصاویر المرسـومة   
بها قبـل أن یـتم طالء الجص دها ودا والتى یتم إع،باأللوان المذابة فى الماء

 وقـــد ،ال یتـــساقط الطـــالء وحتـــى ،جفافـــه حتـــى یتـــشرب اللـــون أثنـــاء جفافـــه
ـــــة الفـــــاطمیین بالتـــــصویر  ـــــة والتاریخیـــــة إلـــــى عنای أشـــــارت المـــــصادر األدبی

 وحرصـــهم علـــى اســـتدعاء بعـــض ، واهتمـــامهم برعایـــة المـــصورین،الجـــدارى
مـل فـى تـزیین مبـانیهم مشاهیر المصورین العرب لإلقامة بیـنهم وقیـامهم بالع

" اآلمـــر بأحكـــام هللا"أن الخلیفـــة " المقریـــزى"وقـــد ذكـــر . بالتـــصاویر المختلفـــة
شــید منظــرة ببركــة الجــیش صــور فیهــا شــعراءه كــل شــاعر وبلــده وطلــب مــن 

 وذكـر المنظـرة وكتـب ذلـك عنـد ،كل واحد منهم قطعة من الشعر فى المدح
هب أمـر أن توضـع  وبجانب صورة كل واحد مـنهم رف مـذ،رأس كل شاعر

 وأن یـدخل كـل شـاعر ویأخـذ صـرته ،ًفیه صرة مختومـة فیهـا خمـسون دینـارا
 وفـى وصـفه لمـا كـان یعمـل فـى القـاهرة یـوم فـتح ، وكانوا عدة شـعراء،ففعلوا

ًالخلــیج زمــن الفــاطمیین أنهــم كــانوا یهتمــون اهتمامــا عظیمــا إذا دخلــت زیــادة  ً
 مــن التماثیــل شــكل الوحــوش  فكــان یعمــل فــى بیــت المــال،النیــل ذراع الوفــاء

 وكانـــت هـــذه الوحـــوش مفـــسرة األعـــین ،كـــالغزالن والـــسباع والفیلـــة والزرافـــات
ألمـراء أن هذه التماثیل كانت تحمل فى صوان  ثم ذكر ،واألعضاء بالذهب

الدولــة بعــد فــتح الخلــیج عنــد وصــول المائــدة مــن القــصر إلــى منظــرة الــسكرة 
ًأیــضا إلــى " المقریــزى"ولقــد أشــار ... التــى یجلــس فیهــا الخلیفــة وقــت الفــتح

الـذى دعـى مـن العـراق " وابن عزیز"الفنان المصرى " القصیر"المنافسة بین 
بعـــد أن " المستنـــصر"ًالـــذى كـــان وزیـــرا للخلیفـــة " ازورىیـــال"والـــذى اســـتدعاه 

بـــن ا"وقـــد رســـم . ةالمـــصرى فـــى أجـــر" القـــصیر"قاســـى األمـــرین مـــن مبالغـــة 
جعـــل النـــاظر إلیهـــا یظـــن أن الراقـــصة راقـــصة داخـــل حنیـــة بطریقـــة ت" عزیـــز
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 ولقــد خلــق هــذا اإلحــساس عــن طریــق رســم الفتــاة وهــى ،خارجــة مــن الحــائط
الفتــاة " القــصیر" ولقــد رســم منافــسة ،ســوداءًترتــدى ثوبــا أبــیض علــى أرضــیة 

ـــة ـــة فـــى الحنی ـــدو وكأنهـــا داخل ـــاللون األحمـــر،الراقـــصة تب  ، وذلـــك برســـمها ب
دل ذلـــك علـــى شـــئ فإنـــه یـــدل علـــى ٕوان . وتلـــوین الحنیـــة بـــاللون األصـــفر

التـــصویر اإلســـالمى فـــى مـــصر فـــى فـــن المـــستوى الفنـــى الـــذى وصـــل إلیـــه 
ً ویستــشف مــن تلــك المنافــسة أیــضا أن المــصور الفــاطمى ،العــصر الفــاطمى

قـــد توصـــل إلـــى فهـــم أســـرار األلـــوان بـــل وبـــرع فـــى اســـتخدامها للتعبیـــر عـــن 
ــــــروز والعمــــــق، ویــــــرى  ــــــة التــــــEttinghausenالب ى اســــــتخدمها  أن الطریق

ًوقــد أشــار المقریــزى أیــضا مــن . كانــت أكثــر صــعوبة مــن منافــسه" قــصیر"
صــورة " بالقرافــة"صــور فــى دار النعمــان " الكتــامى"العــصر الفــاطمى یــسمى 
ً وقد صور لنا سیدنا یوسف عاریا ولون الجـب كلـه ،سیدنا یوسف فى الجب

هــذا  بحیــث أصــبحت صــورة یوســف وكأنهــا بــاب مفتــوح فــى ،بــاللون األســود
  . وهذا إن دل على شئ فإنه یدل على فهم عمیق ألسرار األلوان.. الجب

ًوقد وصـل إلینـا أیـضا شـعر یـشیر إلـى الـصور التـى كانـت تزخـرف   
فــى وصــف " لعمــارة الیمنــى"الــدیار والمبــانى المدنیــة المختلفــة منهــا قــصیدة 

  : یقول فیها" لصالح طالئعا"دار 

 ً فیهــــــــا الجمــــــــع مــــــــصوراإال صــــــــدأ  لـــم یبـــق نـــوع صـــامت أو نـــاطق 
ـــــرى   فیهـــــا حـــــدائق لـــــم تجـــــدها دیمـــــة  ـــــى وجـــــه الث كـــــال وال نبتـــــت عل
 ًوالنخـــــــــــــــل والرمـــــــــــــــان إال مثمـــــــــــــــرا   ًلـــــــم یبـــــــد فیهـــــــا الـــــــروش مزهـــــــرا
 وثمارهـــــــــا لـــــــــم تـــــــــستطع أن تنقـــــــــرا   والطیر قد وقعت على أغصانها
ــــــوان كــــــل شــــــه  ًلــــــــیس الحریــــــــر العبقــــــــرى مــــــــصورا   وبهــــــا مــــــن الحی
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 ًلیثــــــــــــا وال ظبیــــــــــــا بــــــــــــوجرة أعفــــــــــــرا   ار بـــین مروجهـــاال تقـــدم األبـــص
ــــــــشرى    أنــــــــــــــست وحــــــــــــــشها لــــــــــــــسباعها فظباؤهــــــــا ال تتقــــــــى أســــــــد ال
 أســـــــــــــــرابها أال تخـــــــــــــــاف فتـــــــــــــــذعرا   وكــــأن صــــولتك المخیفــــة أمنــــت
 فــــــى الطــــــول ألویــــــة تــــــؤم العــــــسكرا   وبهـــــــــا زرافـــــــــات كـــــــــأن ركابهـــــــــا

هــذا الـــشعر الــسابق هـــو أن مــا ورد فیــه مـــن وصــف لهـــذه  وأهمیــة   
ذلـك بالتـصاویر الفاطمیـة التـى وصـلت الدار وما بهـا مـن تـصاویر ومقارنـة 
الواســـعة، ومـــدى انتـــشار فـــن التـــصویر إلینـــا إلدراكنـــا مـــدى النهـــضة الفنیـــة 

الجـدارى بموضــوعاته المختلفـة فــى ذلـك الوقــت هـذا مــن ناحیـة، ومــن ناحیــة 
 وصــلنا مــن منــاظر تــصویریة قریبــة الــشبه بمــا تأخــرى تعطینــا هــذه األبیــا

تصاویر، فالمناظر الطبیعیة ومنـاظر األشـجار ومنـاظر الطیـور والحیوانـات 
نمـاذج منـه وأمثلـه سـواء علـى الـصور األلیفة والمفترسة كل ذلك قد وصـلتنا 

وعلــى الــرغم مــن ازدهــار فــن .. الجداریــة أو فــى تــصاویر التحــف التطبیقیــة
ة، أو التــصویر فــى مــصر فــى تلــك الفتــرة فلــم یــصل إلینــا ســوى إشــارات أدبیــ

بعض اإلشارات عبر المـصادر التاریخیـة، ولـم یـصل إلینـا كتـاب یـشیر إلـى 
 "المقریزى"وأن كان . أسماء هؤالء المصورین أو درجاتهم الفنیة أو مدارسهم

ًقــد ذكــر فــى خططــه أنــه قــد كتــب كتابــا فــى طبقــات المــصورین أســمه ضــوء 
مــــن النبــــراس وأنــــس الجــــالس فــــى أخبــــار المــــذوقین مــــن النــــاس، علــــى أنــــه 

الممكــــن أن نستــــشف أســــماء بعــــض المــــصورین الــــذین اشــــتهروا بالتــــصویر 
ــــزى ــــات المقری ــــك مــــن خــــالل كتاب ــــد ذكــــر بعــــض هــــؤالء .. الجــــدارى وذل وق

  . المصورین فرادى بینما ذكر البعض اآلخر وكأنهم مدرسة واحدة
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  : البصریون

وقد ذكرهم المقریزى عند ذكره لبنى المعلم، وذكر أنهـم اشـتركوا فـى   
العزیــز "أم الخلیفــة " تغریــد"الــسیدة العربیــة  جــامع القرافــة الــذى جددتــه تزویــق

فــى " المقریــزى"نــسان مــن أطنــاب ویفهــم اإل. )هـــ٣٣٦(ســنة " بــاهلل الفــاطمى
  . وصف هذا التزویق أنهم من أساطین الفن

  : بنو المعلم

" المقریـزى"بنو المعلم من مصورى العصر الفـاطمى بمـصر ذكـرهم   
لكتـامى والنـازوك فـى الفـن وذكـر مـن آثـارهم تزویـق جـامع وقال أنهم شیوخ ا

القرافة ووصف تصویرهم على قنطـرة صـورة سـتارة مدرجـة یـدرج وذات عمـد 
وقد أبدعوا هذا الرسم بحیث أن أجزاء الستارة تبدو للنـاظر .. مختلفة األلوان

ٕإلیها إذا وقف فى أحد المواضـع كأنهـا بـارزة علـى هیئـة مقـرنص، واذا نظـر 
 أن "المقریــزى"ویــروى .. مــن موضــع آخــر كأنهــا مــسطحة ال نتــوء فیهــاإلیهــا 

هذا العمل كان من أفخر الـصنائع عنـد المـزوقین وكـان الـصناع یـأتون إلـى 
  . هذه القنطرة لیعملوا مثلها، فال یقدرون

ـــم" أن حومـــن الواضـــ   ـــة " بنـــى المعل ـــى معرف توصـــلوا فـــى صـــورهم إل
تغلوا معــرفتهم بــبعض جوانــب بعــض أســرار األلــوان باإلضــافة إلــى أنهــم اســ

بنـــى "ویـــرجح أن .. المنظـــور المعـــروف فـــى المـــصطلح الفنـــى بالبعـــد الثالـــث
أنـــه اشـــتهر بلقبـــه قـــد تعملـــوا التـــصویر علـــى یـــد أبـــیهم الـــذى یـــرجح " المعلـــم

كــان " معلــم"والــذى ظــل أبنــاؤه ینــسبون إلیــه مــن بعــده ذلــك أن لقــب " المعلــم"
ه یتمتـع بـشئ مـن األشـراف علـى یطلق علـى الـصانع المـاهر الـذى یعتقـد أنـ

وقـد وردت  أو كان له فضل تعلـیم غیـره مـن أبنـاء حرفتـه ،غیره من الصناع
  . بهذه الداللة على كثیر من التحف واآلثار العربیة
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  : الكتامى

وقــد . ًوهــو مــن المــصورین الــذین اشــتغلوا بالتــصویر الجــدارى أیــضا  
بنــو "ن مــن تالمیــذ وهــو مــن نوابــغ المــصورین بمــصر وكــا" المقریــزى"ذكــره 
 صـور فیهـا ،ومن آیاته فى فنه صور كانـت بـدار النعمـان بالقرافـة".. المعلم

 إذا نظــر ، وهــو عریــان والجــب كلــه أســود،یوســف علیــه الــسالم فــى الجــب
  . اإلنسان إلیه ظن أن جمسه باب من دهن لون الجب

  : النازوك

یوخ فعــرفهم بــأنهم شــ" بنــى المعلــم"فــى حدیثــه عــن " المقریــزى"ذكــره 
ولـم یـذكر لـه أثـر یـستدل منـه علـى براعتـه فـى الفـن كمـا " الكتامى والنازوك"

بــأنهم شــیوخ هــذین المــصورین " بنــى المعلــم"، إال أن تعریفــه "بالكتــامى"فعــل 
مــــن التفــــوق الفنــــى یــــدل علــــى أنــــه مــــن كبــــار " وللكتــــامى"مــــع ذكــــره لهــــم 

  ".المصورین المعروفین

  : ابن عزیز

وهــو مــن مــصورى العــصر الفــاطمى , . فــى خططــه"المقریــزى"ذكــره   
ـــوزیر  ـــازورى"اســـتدعاه ال ـــوزراء مـــن " أبـــو محمـــد الحـــسن الی الملقـــب بـــسید ال

 واشـــترك مـــع مـــصورى العـــصر الفـــاطمى فـــى النهـــضة الفنیـــة بتلـــك ،العـــراق
 النظـر إلـى كتـاب فیـه صـور "الیازورى"وكان من أحب األشیاء إلى .. الفترة

صر رجــل مــن كبــار المــصورین وكــان بمــ.. أو النظــر إلــى صــورة أو تزویــق
 وهـــو ،حملـــه اإلعجـــاب بفنـــه علـــى أن یـــشتط فـــى أجرتـــه" القـــصیر"یقـــال لـــه 

 ویعــد ،فــى الخــط" كــأبن مقلــة"جــدیر بــذلك ألنــه كــان یعــد فــى فــن التــصویر 
مـن العــراق " ابـن عزیـز" "الیـازورى"وقـد اسـتدعى " كـأبن البـواب" "ابـن عزیـز"

  . ماًوكان كثیرا ما یحرض بینه" القصیر"لیحارب 
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  : القصیر

ً فى خططه أیضا وهو معدود مـن نوابـغ المـصورین "المقریزى"ذكره   
وكان من المـولعین " الیازورى"فى العصر الفاطمى بمصر، واتصل بالوزیر 

بنفـسه واشـتطاطه فـى األجـرة ومـا حـدث منـه " القـصیر"عجاب ابالفن إال أن 
ل اإلنـسان یجعـ" الیـازورى"حین اجتمـع هـو وابـن عزیـز مـن منافـسه بحـضرة 

  . فى فنهیحكم على هذا المصور بالبراعة 

وكمــا أشــرت أن مــا جعلنــى أتحــدث عــن هــؤالء المــصورین فــى هــذا   
إلــــیهم أنهــــم كــــانوا یــــشتغلوا " المقریــــزى"الفــــصل هــــو أنــــه یفهــــم مــــن إشــــارات 

لــم یــذكر أن أحــد مــن " المقریــزى"وعلــى الــرغم مــن أن .. بالتــصویر الجــدارى
نوع آخـر مـن التـصویر علـى الـورق أو الخـزف هؤالء المصورین قد اشتغل ب

إال أننى قد عثرت على قطعة .. أو على أى مادة من مواد الفنون التطبیقیة
إال أن " قـــصیر"خـــزف مـــن نـــوع البریـــق المعـــدنى وعلیهـــا إمـــضاء المـــصور 

هـذا هـو " قـصیر"المعالم وربما كان التصاویر الموجودة علیها غیر واضحة 
 وفــى هــذه الحالــة یكــون المــصور قــد ،لجــدراننفــسه الــذى كــان یرســم علــى ا

اشــتغل بفــرعین مــن أفــرع التــصویر الفــاطمى، أو قــد یكــون مجــرد تــشابه فــى 
 إال أنــه یبــدو لــى مــن خــالل المــشاهدات المختلفــة للتــصاویر علــى ،األســماء

فـى الجدران والخزف والورق والعاج أن هناك بعـض األشـخاص المتـشابهین 
 وعلــى ، مــن األنــواع الــسابقة مــن التــصاویرالمالمــح والمالبــس بــین كــل نــوع

صـاحب القـصة المـشهورة مـع الـوزیر نفـسه هـذا هـو " قـصیر"هذا فأرجح أن 
ولــو تركنــا المــصادر األدبیــة والتاریخیــة إلــى مــا وصــل . الیــازورىالفــاطمى 

إلینــا مــن التــصاویر الجداریــة الفاطمیــة لوجــدنا أن مــا تبقــى مــن هــذه الــصور 
یـل إال أنـه مـن ناحیـة أخـرى أعطانـا فكـرة واضـحة المرسومة على الجدران قل

عـــن طریـــق الرســـم علـــى الجـــدران فـــى ذلـــك العـــصر، باإلضـــافة إلـــى نوعیـــة 
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ًالموضــوعات المرســومة أیــضا فــى تلــك الفتــرة، وتنقــسم التــصاویر الجداریــة 
: التـــى وصـــلت إلینـــا مـــن الفتـــرة الفاطمیـــة مـــن حیـــث وجودهـــا إلـــى قـــسمین

مــصر، وتــصاویر جداریــة تنــسب إلــى تــصاویر جداریــة فاطمیــة فــى داخــل 
أمــا بالنــسبة لموضــوعات .. المدرســة الفاطمیــة ولكنهــا موجــودة خــارج مــصر

إلـــــى المدرســـــة الفاطمیـــــة فأنهـــــا تناولـــــت موضـــــوعات التـــــصاویر المنـــــسوبة 
موضــــوعات : ولكنهــــا تنقــــسم بــــصفة عامــــة إلــــى نــــوعین رئیــــسیین.. متعــــددة

یــاة طبقــة العامــة، تعكــس حیــاة الطبقــة األرســتقراطیة وموضــوعات تعكــس ح
ومن هـذه الموضـوعات منـاظر الطـرب ومجـالس الـشرب، ومنـاظر الـرقص، 
ومنـــاظر لحمـــالین وعمـــال وبعـــض األشـــخاص الـــذین یبـــدو علـــیهم أنهـــم مـــن 
رجــــال الــــدین، باإلضــــافة إلــــى منــــاظر الــــصید، والقــــنص وعــــراك الحیوانــــات 

  . والطیور

  : التصاویر الجداریة الفاطمیة فى مصر

ً تــصاویر جداریــة فاطمیــة فــى مــصر كــان قلــیال إن مــا وصــلنا مــن  
بـــشكل ملحـــوظ، وكـــان كـــل مـــا وصـــلنا مـــن تـــصاویر كـــان بقایـــا لتـــصاویر 

بقایــا تـصویر جــدارى فــى جداریـة وجــدت فــى أبنیـة مدنیــة ومــن هـذه النمــاذج 
أنه قـصر، والثـانى بقایـا تـصاویر جداریـة كـشفت فـى حمـام مـن مبنى یرجح 

ألول فهــو مبنــى یعتقــد أنــه قــصر وجــد وبالنــسبة لنمــوذج االعــصر الفــاطمى، 
ویمثـل .. وهذا القصر یقـع بجـوار الحمـام الفـاطمىبه بقایا رسم فوق جداره، 

ًهــذا الرســم شــكلین آدمــین محفــورین حفــرا دققــا علــى طبقــة مــن المــالط فــى  ً
 ســم ویمثــل أقــصى الــشكلین إلــى الیمــین ٤٠×٤٠الجــدران فــى مــساحة تبلــغ 

أس والـــساقان القـــدمان منظـــورة مـــن  فـــالر،رجـــل مرســـوم فـــى أســـلوب فرعـــونى
 ، أى أنـــه فـــى وضـــعه مواجهـــة،الجانـــب وســـائر الجـــسم منظـــور مـــن األمـــام

 أمــا الــشكل ، تمــس فاكهــة فــوق المائــدة،والــذراع الیــسرى ممــدودة إلــى األمــام
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فــى أســلوب معــروف فــى الرســوم اإلســالمیة األولــى اآلدمــى اآلخــر فمرســوم 
ً رجال یكاد یكون عاریـا وهـو واقفـا على البردى والجلد والورق والفخار ویمثل ً ً

ٕوفى یده سلسلة تمتد إلى وسط شكل ثالث ربما كان قـردا فـى یـده دف، واذا  ً
ًصـــح هـــذا الغـــرض فـــإن الرســـم یمثـــل منظـــرا شـــعبیا مـــن منـــاظر اللهـــو التـــى  ً

  . شاعت فى العصر الفاطمى

ویذكر أحمد تیمور أن راسم هذه الصور لم یقصد به زخرفة جدران   
أنه كان یمتـع نفـسه برسـم هـذه الرسـوم وهـو جـالس علـى األرض القصر بل 

  . ومهما یكن من األمر فإنه یحتمل أن تنسب إلى القرنین الثالث أو الرابع

ومما سبق یبـدو أن هـذه التـصاویر قـام برسـمها المـصور أثنـاء فتـرة   
عبـــر فـــى خـــرى وهـــو كـــان یالراحـــة التـــى كـــان یأخـــذها بـــین كـــل فتـــرة عمـــل وأ

والتـــى زخـــرت بأخبارهـــا المـــصادر األدبیـــة  یرســـمها لألمـــراء التـــصاویر التـــى
 لفئــة، وعــن تلــك المواضــیع التــى تــروق والتاریخیــة عــن مــزاج هــؤالء الرعــاة

لهم، بینما كان یعبر عن ذاته وعن مزاجه الخاص فـى تلـك التـصاویر التـى 
فتـرات العمـل، والـدلیل علــى كـان یقـوم بتنفیـذها وهــو فـى حالـة اسـترخاء بــین 

ذلــــك أنــــه علــــى بعــــد أمتــــار مــــن هــــذا الكــــشف، كــــشفت الحفــــائر عــــن تلــــك 
التـــصاویر الجداریـــة فـــى الحمـــام الفـــاطمى عـــن منظـــر لـــشخص مـــن أفــــراد 
ـــة األرســـتقراطیة، وربمـــا كـــان فـــى داخـــل هـــذا القـــصر نفـــسه تـــصاویر  الطبق

ه وأصـحاب عبـر فیهـا عـن مـزاج رعاتـجداریة رسمها هذا الفنان نفسه ولكنه 
ٕالقصر، واذا كان اإلنـسان ال یـستطیع الجـزم بـصحة نـسبة الـصور الجداریـة 

فإن التـصاویر الجداریـة التـى عثـر علیهـا فـى . السابقة إلى العصر الفاطمى
بقایا حمـام یرجـع إلـى العـصر الفـاطمى علـى الـرغم مـن وجـود مبنـى الحمـام 

ینها وبـین تـصاویر بوذلك عن طریق المقارنة . خارج حدود القاهرة الفاطمیة
جاریــة فاطمیــة مــن خــارج مــصر أو عــن طریــق مقارنتهــا بنمــاذج لتــصاویر 
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علــى الــورق أو أى مــادة أخــرى مــن مــواد الفنــون التطبیقیــة مثــل الخــشب أو 
 وتمثــل الــصور التــى وصــلت إلینــا مــن ،العــاج أو الخــزف أو النــسیج وغیرهــا

  . الحمام مناظر آدمیة ومناظر حیوانات ومناظر طیور

  : ور اآلدمیةالص

ًأهم الصور اآلدمیة فى الحمام الفاطمى وأكثرهـا حفظـا صـورة تمثـل   
ًشــابا یجلــس متربعــا ویمــسك فــى یــده كأســا ً ، وجــسم الــشاب فــى )٢٢لوحــة  (ً

 ویتـــدلى مـــن رأس ،وضـــع مواجـــه، ولكـــن وجهـــه فـــى وضـــع ثالثیـــة األربـــاع
 الــشاب خــصلتان مــن الــشعر إحــداهما فــى الخلــف واألخــرى فــى األمــام، أمــا

 واألنـف علـى هیئـة ،عیناه فقد رسمتا بالشكل اللوزى وفوقهمـا حواجـب كثیفـة
لیبـــدأ منـــه خـــط مـــوازى لخـــط خـــط یبـــدأ مـــن نهایـــة العـــین الیـــسرى ثـــم ینثنـــى 

والـــذقن أمـــا الفـــم فقـــد رســـم علـــى هیئـــة خـــط منثنـــى مـــن الطـــرفین، . الـــسابق
 وبالنـسبة للیـد التـى تمـسك بالكـأس فـإن شـكلها طبیعـى إلـى. رسمت مستدیرة

ًإال أن الیـــد األخـــرى أقـــل قربـــا مـــن الطبیعـــة باإلضـــافة إلـــى أن حـــد كبیـــر، 
أما بالنـسبة .. وحول رأس هذا الشخص هالة مستدیرة كاملة. حركتها متكلفة

ذات طیــات، ویرتــدى عمامــة لمالبــس هــذا الــشخص فإننــا نجــد علــى رأســه 
ه ًجلبابا تزینه حلیات من زخرفة نباتیـة حمـراء اللـون، وحـول كـل مـن عـضدی

ًشــریط ویــضع حــول ظهــره وشــاحا یخــرج طرفــاه مــن تحــت األبطــین وینثنیــان 
  . إلى أسفل من تعلقهما فى الهواء

ولم تكن تلك الصورة السابقة هـى فقـط التـى وصـلت إلینـا بـل أمكـن   
اســـتخالص بعـــض الـــصور المحطمـــة مـــن هـــذا الحمـــام ومـــن بینهمـــا صـــورة 

مت بــنفس طریقــة  ومالمــح وجــه هــذا الــشاب رســ،لــشاب یلتفــت إلــى الیــسار
 وهنـــاك صـــورة ، بالنـــسبة للـــشخص الـــذى یمـــسك بالكـــأس بیـــدهرســـم المالمـــح
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أخــرى تمثــل ســیدة تتــدلى عــصابة رأســها إلــى الجهــة الیمنــى ومالمحهــا التــى 
ـــدو  ـــة وأطـــول مـــن یب ـــدو كثیف ـــى شـــكل لـــوزى والحواجـــب تب ـــان عل منهـــا العین

  . الحواجب المرسومة فوق عین الشاب الذى یمسك بالكأس

 الــسابقة أنــه بالنــسبة للموضــوع فــإن موضــوع ةعلــى الــصورونالحــظ   
الشراب كان مـن أبـرز الموضـوعات التـى رسـمها المـصور الفـاطمى للتعبیـر 

 وصـورة الرجـل الـذى یمـسك بالكـأس ،عن حیاة البالط والطبقة األرسـتقراطیة
التـى انتـشرت بكثـرة علـى مـواد التـصویر الفـاطمى المنـاظر  ومن ،أما صدره

ومــن ناحیــة األســلوب الفنــى نجــد . رق وجــدران وخــزف وعــاجالمختلفــة مــن و
مالمـح الوجـوه أن المصور رسم مالمـح وأجـزاء الوجـوه بطریقـة متـشابهة مـع 

وبالنـــسبة لمالبـــسه كغطـــاء الـــرأس . علـــى مـــواد التـــصویر الفـــاطمى األخـــرى
لــم یختلــف عــن زمیلــه والثــوب الــذى یرتدیــه الــشخص الجــالس فــإن المــصور 

لعـــاج فـــى ذلـــك إال مـــن حیـــث اخـــتالف المـــادة التـــى واعلـــى الخـــزف والـــورق 
أمـا مـا .. ونفس الشئ من الممكن أن یقـال علـى زخرفـة الثـوب. یرسم علیها

مـن أنـواع الهـاالت التـى انتـشرت بكثـرة یتعلق بالهالة الكاملـة االسـتدارة فإنهـا 
فـــى حـــوض البحـــر المتوســـط وهـــى هنـــا تـــشیر إلـــى أهمیـــة شـــأن الـــشخص 

ا أحاطــة الــصورة بإطــار مــن أشــكال كــرات فإنهــا أمــ.. المرســومة حــول رأســه
مــن الطــرق التــى تمیــزت بهــا أعمــال المــصورین الفــاطمیین ســواء فــى داخــل 

 الــصور فقــد رســم فیهــا المــصور دائــرة ربمــا أمــا خلفیــات.. مــصر وخارجهــا
وهى طریقة فى تزیین خلفیات الـصور، كان یرمز لها إلى الشمس أو القمر 

 یتركهــا خالیــة بــل یحــاول أشــغالها بأســالیب التــى كــان المــصور الفــاطمى ال
  . مختلفة

ومــن المالحــظ بــصفة عامــة أنــه علــى الــرغم مــن اجتهــاد المــصور   
 ةالفـــــاطمى فـــــى محاولـــــة المحافظـــــة علـــــى النـــــسب التـــــشریحیة إال أن صـــــور
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 فلــیس هنــاك أى ،الــشخص الجــالس ال تــدل علــى دراســة خاصــة فــى حركاتــه
االرتیـــاح المـــصاحبي للـــشرب تعبیـــر فـــى وجهـــة مـــن حیـــث انفعـــال الـــسرور و

ویبــدو لــى أن المــصور اكتفــى بإضــفاء الهــدوء والنعومــة علــى مالمــح . عــادة
 ومن جهة أخرى فـإن المـصور الفـاطمى ،الوجه كبدل لحالة السرور السابقة

إذ قد استطاع فى صوره السابقة التمییز بین صور الجنسین ونجح فى ذلك 
.. ر األشــخاص اآلخــرینأن مالمــح صــورة الــسیدة تختلــف عــن مالمــح صــو

فباإلضــافة إلــى خــصالت الــشعر المتدلیــة علــى الجبهــة والحواجــب الطویلــة 
ــا المــصور ســالفة مــن .. الممتــدة والعیــون الواســعة واألنــف الــصغیر رســم لن

ولــو أن الــصورة كاملــة .. الــشعر خلفهــا عــصابة الــرأس المتدلیــة علــى الظهــر
  . یر أنها لسیدة ولیست لرجلوالتى تشلشاهدنا المالبس التى ترتدیها السیدة 

  : صور الحیوانات والطیور

باإلضــافة إلــى صــور اآلمیــین الــسابقة فقــد أمكــن اســتخالص صــورة   
لتــشابه هــذا الجــزء مــن یبــدو فیهــا النــصف الخلفــى لحیــوان أعتقــد أنــه أرنــب 

  . النصف الخلفى فى رسوم األرنب على الخزف الفاطمى

هـــا صـــورة تمثـــل طـــائرتین فـــإن أجملأمـــا بالنـــسبة لتـــصاویر الطیـــور   
 وقد عبر المصور عـن شـكل الطیـور فـى ،متقابلین یكاد منقارهما أن یتماسا

اتقان واضح یتجلى فى تعبیره عن تفاصیل أجزاء الطـائر بدقـة مثـل المنقـار 
 ووضـع نقطـة ،والعین التى عبر عنهـا بواسـطة حجـز منطقـة علـى األرضـیة

ش بواسطة خطوط سوداء علـى  ثم التعبیر عن الری،سوداء مستدیرة بداخلها
 باإلضـافة ،وبین الطائرین زخرفة تتألف من أوراق نباتیـةاألرضیة البیضاء، 

. إلـى رســوم هندسـیة متــشابكة وتفریعـات نباتیــة مـن المــراوح النخلیـة والتوریــق
ولو حاولنا تحلیل األسلوب الفنى الذى رسمت بـه التـصاویر الـسابقة لوجـدنا 
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ن المتقابلین من المناظر التـى تكـررت بكثـرة فـى أن المناظر السابقة للطائری
  . التصاویر الفاطمیة سواء على الورق أو الخزف أو العاج

ğ̂nÖ^m<V†’Ú<t…^}<îÛ^ËÖ]<ï…]‚¢]<†èç’jÖ]<V< <

جــزء كبیــر عرضــت للتــصویر الجــدارى الفــاطمى فــى مــصر وبقــى   
قـة من هذا التصویر بل ولعله الجزء الرئیسى للتصویر الفاطمى المنفـذ بطری

الفریــسكو، ذلــك ســواء مــن ناحیــة تعــدد الموضــوعات أو مــن ناحیــة أســلوب 
فـى بـالرمو بـصقلیة ولكـن الرسم، وهذا الجزء موجود فى سـقف الكابالبالیتنـا 
الجــزء تباینــت آرائهــم حــول كثیــر ممــن درســوا هــذا الموضــوع وتعرضــوا لهــذه 

 هـــذه نـــسبة هـــذه التـــصاویر الجداریـــة أو حـــول جنـــسیة الفنـــانین الـــذین نفـــذوا
زكى حسن الـذى ذكـر أن صـور الكابالبالتینـا . التصاویر ومن بین هؤالء د

تعــــد مــــن التــــأثیرات الفاطمیــــة علــــى فــــن التــــصویر فــــى صــــقلیة فــــى عهــــد 
حـــسن الباشـــا أن صـــور الكابالبالتینـــا تمثـــل تـــردد . بینمـــا ذكـــر د.. النورمـــان

نهـا  وأ،ر مع انتـشار النفـوذ الفـاطمىشصدى فن التصویر الفاطمى الذى انت
وذكر فى موضع آخر أنه مـن المعتقـد أنـه . صورت حسب الطراز الفاطمى

 ،فى أثنـاء خـضوع صـقلیة للفـاطمیین انتقـل إلیهـا أسـلوب التـصویر الفـاطمى
الـــذى قـــدر لـــه أن یبقـــى إلـــى مـــا بعـــد انحـــسار النفـــوذ الفـــاطمى عـــن الجزیـــرة 

عـض واستیالء النورماندیین علیها وقد عاش أسلوب التصویر الفاطمى مع ب
وقــد . التــأثیرات األخــرى فــى صــور الكابالبالتینــا فــى بــالرمو بجزیــرة صــقلیة

أن مدرسـة التـصویر فـى صـقلیة كانـت مدرسـة : عبد العزیز رسـالن. ذكر د
إســــالمیة متطــــورة وأنهــــا اســــتفادت مــــن مــــصر الفاطمیــــة وغیرهــــا وطــــورت 

 ولكنهـــا كانـــت ذات شخـــصیة ممیـــزة بعیـــدة عـــن المـــدارس األخـــرى ،أســـلوبها
أومبرتورتزینــا أن أهــم العمــائر التــى شــیدها النورمانــدیون فــى هــذه .  دویــذكر

والتى تضم كثیر من المظاهر المعماریة اإلسالمیة كنیـسة ) صقلیة(الجزیرة 
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غنیــــة   وهـــى)Capelllea Platina(فخمـــة فـــى القـــصر الملكـــى اســـمها 
ـــــــة اإلســـــــالمیة أمـــــــا األســـــــتاذ .. بالزخـــــــارف المحفـــــــورة ذات األســـــــالیب الفنی

Ettinghausen فقــد ذكــر أنــه مــن األمثلــة البــارزة لفــن التــصویر الفــاطمى 
 حیـث تظهـر تفاصـیل ،فى غیر مصر هى زخارف الكابالبالتینا فـى بـالرمو

هــذه التــصاویر العربیــة ممــا جعلهــا تنطلــق بــأن منفــذیها مــن المــسلمین الــذین 
.. ى المـسلمینیفضلهم عمر الفن الفاطمى حتى بعـد ضـیاع صـقلیة مـن أیـد

ــ  أن الــصور الجمیلــة التــى تزخــرف R. P. Wilsonذكر األســتاذ بینمــا ی
 وربمـــا كـــان ،الـــسقف فـــى الكابالبالتینـــا تعـــد مـــن أعمـــال الفنـــانین المـــسلمین

 فیـذكر أن رسـومات E. J. Grubeأمـا األسـتاذ .. هؤالء الفنانین مـن مـصر
 )م١١٤٠(الكابالبالتینــا التــى زوقـــت فــى عهـــد روجــر الثـــانى والتــى انتهـــت 

ــذین زوقوهــا ، عناصــر قریبــة مــن طــراز ســامراكانــت فیهــا ــانین ال  إال أن الفن
ویــذكر األســتاذ .. كــانوا مــن الفــاطمیین وأن روجــر الثــانى جلــبهم مــن صــقلیة

Riceـــا عمـــل فـــاطمى خـــالص ـــذكر فـــى ..  أن صـــور ســـقف الكابالبالتین وی
الكابالبالتینــا علــى الــرغم مــن أنهــا رســمت أن تــصاویر ســقف "موضــع آخــر 

اسـتخدموا  ولعـل الـصناع المـصریین ، أنهـا عمـل مـصرى إال)م١١٥٤(سنة 
أمـــا أجومـــوفیرت دى .. ًفـــى عملـــه جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع الفنـــانین البیـــزنطیین

الطـراز "فالرد فى كتابة الكبیر بخـصوص هـذه الحـوائط المـصورة فیـذكر أن 
منـه علـى   أو أن جـزء،ًالفنى الذى فى هذه الصور قد نبع أصال من العـراق

  ". ع الفنانیین المهاجرین من بالد ما وراء النهراألقل قد جاء م

 الموجــودة فــى ســقف ســبق یتــضح أن مــن أشــاروا إلــى الــصوروممــا   
 أو إلـى فنـانین ،الكابالبالتینا فى بالرموا لم یتفقوا على نسبتها إلى بلد معـین

ینتمون إلى جنس معـین، إال أن هـذه اآلراء بـصفة عامـة تنقـسم إلـى قـسمین 
هم قــال بنــسبة هــذه الــصور إلــى فنــانى مــصر فــى العــصر قــسم مــن: رئیــسیین
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الفــــاطمى، والقــــسم اآلخــــر قــــال بــــأن هــــذه التــــصاویر مــــن تــــأثیرات المدرســــة 
الفاطمیـــــة فـــــى التـــــصویر علـــــى صـــــقلیة، وهنـــــاك رأى واحـــــد قـــــال بأنهـــــا أى 

ویبــدو ممــا ســبق أن أغلــب .. فنــانین مــن صــقلیة نفــسهاالتــصاویر مــن عمــل 
ا إلــــى مــــصر، أو أنهــــا مــــن تــــأثیرات مــــصر اآلراء ســــواء مــــن قــــالوا بنــــسبته
الــرأیین أشــار إلــى الــصلة بــین هــذه التــصاویر الفاطمیــة علــى صــقلیة، كــال 

ویبــدو إلــى أن أمــر هــذه التــصاویر فــى حاجــة إلــى . وبــین مــصر الفاطمیــة
للظروف التى رسـمت خاللهـا هـذه التـصاویر أى دراسة من ناحیتین، دراسة 

ـــرة، ـــاریخ صـــقلیة فـــى تلـــك الفت ـــم دراســـة هـــذه الـــصور مـــن حیـــث دراســـة لت  ث
الموضــوع، واألســلوب الفنــى الــذى رســمت بــه هــذه التــصاویر، مــع المقارنــة 

علـى الجـدران أو علـى مـواد الفنـون بین هذه التصاویر والتـصاویر الفاطمیـة 
  . التطبیقیة من خزف وعاج وخشب

  : من الناحیة التاریخیة: ًأوال

ت فیهــا التــصاویر أو أن دراســة تــاریخ صــقلیة فــى الفتــرة التــى رســم  
الظـروف التـى رسـمت فیهـا الفترة الـسابقة علیهـا فـى اعتقـادى سـوف توضـح 

التصاویر، وبالتالى سوف تبین جانب من الجوانب التـى یمكـن عـن طریقهـا 
قبـل أن یفتحهـا كانـت صـقلیة فقـد .. نسبة هذه التصاویر إلى فنـانین معینـین

لــت كــذلك لمــدة ثالثــة قــرون العــرب والیــة تابعــة لإلمبراطوریــة البیزنطیــة وظ
معاویــة بــن أبــى "ویرجــع اهتمــام المــسلمون بجزیــرة صــقلیة إلــى عهــد . ًتقریبــا
، حــین )م٦٥٦/هـــ٣٦( وقــد بــدأ الغــزو اإلســالمى لجزیــرة صــقلیة عــام "ســفیان

وتقــول الروایــة .. خرجــت حملــة مكونــة مــن مــائتى ســفینة مــن شــواطئ ســوریا
، وكانــت نتیجــة " قــیس الغــزاوىعبــد هللا بــن"العربیــة أن أول مــن غزاهــا هــو 

هذه المحاوالت التى قام بها المسلمون فى تلك الفترة المبكرة االستیالء على 
 ولكـنهم فـى أغلـب األحـوال كـانوا سـرعان مـا یتخلـون عنهـا ،بعض الحصون
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ولقد كان مسلموا أفریقیا هم الـذین تولـوا أمـر هـذا الغـزو . تحت ضغط الروم
هــؤالء الغــزاة كــانوا مــن البربــر الــذین تعربــوا بحكــم مــوقعهم الجغرافــى وأكثــر 

محمــد بــن یزیــد "و" موســى بــن نــصیر"مــن رجــال " عبــاس بــن أخیــل"فغزاهــا 
عبــد " قــام )م٧٤٧/هـــ٣٠(، وبعــد عــام )هـــ٩٩-٩٧(ٕوالــى أفریقیــا " األنــصارى

وغــزا صــقلیة عــام " المنــصور"ٕوالــى أفریقیــا زمــن " الــرحمن بــن حبیــب الفهــرى
علـى أن األغالبـة حكـام أفریقیـة هـم . )هــ١٤٦( وتكرر الغـزو عـام )هـ١٣٥(

وكـان آخـر معقـل سـقط فـى .. الذین قاموا بالنصیب األكبـر فـى فـتح الجزیـرة
هــو سرقوســة التــى تعــد مــن أمهــات المــدن فــى " إبــراهیم بــن األغلــب"أیــدى 

نقــسامات  علــى أن موتــه المفــاجئ أدى إلــى بعــث اال)هـــ٢٦٤(صــقلیة ســنة 
العربـــى فـــى  وكـــان ذلـــك مـــدعاة للـــضعف ،لیـــةثابـــة األحقـــاد والعـــصبیة القبٕاو

 فإن أهل صقلیة لمـا بلغهـم مـا أحـرزه ،صقلیة هذا من جهة ومن جهة أخرى
مـــن نـــصر علـــى األغالبـــة ثـــاروا علـــى ولـــیهم الـــسنى " أبـــو عبـــد هللا الـــشیعى"
 وكتبـوا ).هــ٢٩٦(سـنة " على بن أبى الفـوارس"وولدا بدله " الحسن بن رباح"

أن یقــرهم علــى مــا فعلــوا فأجــاب طلــبهم :ن منــه إلــى داعــى الفــاطمیین یطلبــو
الخالفـة فكثیـر " المهـدىهللا عبیـد "ولم تستقر الحالة فى صقلیة بعد أن ولى 

مــا كانــت تقــع المنازعــات بــین أهلهــا مــن المــسلمین فیعزلــون والتهــم ویعینــون 
مـــن یـــشاءون، وكـــان الفـــاطمیون یحرصـــون علـــى االحتفـــاظ بـــسیادتهم علـــى 

لـصد الحمـالت التـى عدة ألسطولهم فى البحـر المتوسـط الجزیرة التخاذها قا
یوجهها الروم نحـو أفریقیـة، وبـصفة عامـة لـم تـنعم جزیـرة صـقلیة باالسـتقرار 

ًواســتمرت الحــرب ســجاال " المعــز"مــن جــراء تهدیــد البیــزنطیین لهــا فــى عهــد 
 وقــوات البیــزنطیین التــى تفوقهــا فــى العــدد بــین قــوات الفــاطمیین فــى صــقلیة

علــى أن النفــوذ . لجنــد الفــاطمیین مــن أن یثبتــوا أمــام تلــك القــواتوقــد تمكــن ا
أواخر القرن الرابع الهجرى وفدت فى الفاطمى فى الجزیرة أخذ فى الضعف 
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مقــصورة علــى إرســال الــوالة عالقــة الخلفــاء الفــاطمیین بــشبه الجزیــرة العربیــة 
ـــوالة مثـــل  ـــار " أحمـــد األكحـــل"إلیهـــا إلدارة شـــئونها إال أن بعـــض هـــؤالء ال أث

مــن أهلهــا بــسبب التفرقــة فــى معــامالتهم، ودفــع هــذا م بــین المــسلمین سانقــاال
میخائیــل "المــسلمین مــن ســكان الجزیــرة اإلمبراطــور البیزنطــى االنقــسام بــین 

 والثانیـــة فـــى الـــسنة ).هــــ٤٢٩(أن یرســـل إلیهـــا حملتـــین األولـــى ســـنة " الرابـــع
المــــــسلمین ن إال أن التــــــى تلیهــــــا واســــــتطاع االســــــتیالء علــــــى بعــــــض المــــــد

ى أن االضـــطرابات مـــا لبثـــت أن ســـادت الجزیـــرة مـــن جـــراء اســـتعادوها، علـــ
النــزاع بــین أمرائهــا مــن المــسلمین باإلضــافة إلــى الحــروب الداخلیــة، وجــاءت 
نهایة الـسیادة اإلسـالمیة علـى جزیـرة صـقلیة علـى یـد النورمـان أواخـر القـرن 

ورمانـدى بـصقلیة الحادى عشر المـیالدى والمالحـظ هنـا أن طبیعـة الفـتح الن
ـــك أن  تختلـــف عـــن انتـــصارات المـــسیحیین علـــى المـــسلمین فـــى أســـبانیا، ذل
حركــة األســبان المــسیحیین كانــت عملیــة اســترداد مــسیحیین لــبالدهم، أى أن 

حــاكم " روجــر"ولعــل مــن أبــرز جوانــب سیاســة .. النورمــان أنفــسهم غــزاة جــدد
ا له فى صقلیة، صقلیة النورماندى تسامحه مع المسلمین الذین صاروا رعای

علـى الـنظم اإلسـالمیة القائمـة والتقـسیم اإلدارى اإلسـالمى " روجر"وقد أبقى 
بعده من المسلمین وزراء وأبقـوا من جاء " روجر"واتخذ . واأللقاب اإلسالمیة

على اللغة العربیة كلغة مخاطبة بین جمیع الطبقات كـذلك ضـرب النورمـان 
  : ق یتضح ما یأتىومما سب.. نفوذهم على النظام اإلسالمى

 أن دخــول العــرب إلــى صــقلیة كــان بطریقــة االســتیطان وتكــوین -١  
هذه الجالیات كانت بطبیعـة الحـال تمثـل مـن الناحیـة الفنیـة .. جالیات مؤثرة

المزاج العربى وبالتالى فإن تزویق منازلهم وقصورهم خاصة إذا وضعنا فـى 
، كــان تزویــق القــصور االعتبــار أنهــم یمثلــون طبقــة ارســتقراطیة فــى الجزیــرة

ًیتم وفقا لألسلوب المتبع فـى عاصـمة الخالفـة تـشبیها بالطبقـة األرسـتقراطیة  ً
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فنــانین مــن التزویــق  وقــد اســتلزم ذلــك أن یقــوم بهــذا ،دة فــى العاصــمةوالموجــ
 وهذا یعنى أن هذه الطبقـة االرسـتقراطیة كانـت تـستدعى مـشاهیر ،العاصمة

المنــازل والقــصور أى أن إمكانیــة وجــود الفنــانین للقیــام بتزویــق وتــزیین هــذه 
  . الفنان المتشبع بأسلوب العاصمة

 أن مرحلة االستقرار اإلسالمى فى الجزیرة كانت بصفة خاصة -٢  
 وبالتــالى فــإن وجــود الفنــانیین الفــاطمیین فــى صــقلیة ،فــى العــصر الفــاطمى

  وأن الطراز الفنى السائد سـواء فـى التـصویر أو فـى الفـن،أمر غیر مستبعد
  . بصفة عامة كان الطراز الفاطمى

یعنــــى ضــــعف أو  ن ســــقوط أو ضــــعف الخالفــــة الفاطمیــــة الإ -٣  
 ورغــم ارتبــاط الحركــة انتهــاء الطــراز الفنــى ذلــك أن الحركــة الــسیاسیة ســریعة

الفنیــة بهــا إال أن الحركــة الفنیــة أقــل ســرعة وأكثــر بــطء، وبالتــالى فلــیس مــن 
ن الفــاطمیین فــى القــاهرة إلــى المــستبعد قــدوم مــصورین مــن أشــهر المــصوری

  : ًصقلیة تبعا لعاملین

  .  طلب هذه الطبقة االرستقراطیة الموجودة فى صقلیة-أ  

ـــة الفنـــانین الفـــاطمیین البحـــث عـــن رعـــاة جـــدد وبالتـــالى -ب    محاول
سوف یكون أول ما نتجـه إلیـه أبـصارهم، تلـك الجیـوب التـى كانـت خاضـعة 

  . بصلةلى الفاطمیین للفاطمیین والتى یعیش فیها من ینتمى إ

وفـــى كـــال الحـــالتین ســـوف یرســـم المـــصور الفـــاطمى بأســـلوبه الـــذى   
رسم به طوال إقامته فى عاصمة الخالفة بالقاهرة مـع األخـذ بعـین االعتبـار 
االختالف بین رعاته فى مـصر ورعاتـه فـى صـقلیة وخاصـة بعـد أن حكمهـا 

  . النورمان
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لتـــــراث الفنـــــى  أنـــــه لـــــیس مـــــن الـــــسهل علـــــى النورمـــــان إغفـــــال ا-٤  
ًالفاطمى الذى ورثه بعد دخولهم الجزیرة، خاصة وأنهم أیضا غزاة جـدد لهـا، 

قـد تـم وبالتالى فلیس من الغریب أن یكون رسم تصاویر سقف الكابالبالتینا 
علــى یــد مــصوریین فــاطمیین خاصــة وأن إمكانیــة وجــودهم فــى الجزیــرة فــى 

ًاعتمــادا علــى تــاریخ الفتــرة أو غیــر مــستبعد هــذا مــا أســتطیع توضــیحه تلــك 
هـذه التـصاویر مـن ناحیـة أسـلوبها وبعـد ذلـك أنـاقش . هذه الفتـرة فـى صـقلیة

ًالفنــى وموضــوعاتها المتنوعــة محــاوال إثبـــات جــنس المــصورین الــذین قـــاموا 
  . بعملها

  : التصاویر الجداریة على صقف الكابالبالتینا

قف إلـى تتركز تصاویر الكابالبالتینا على السقف، وینقـسم هـذا الـس  
 بینمـا سـقف الـرواق ،ثالثة أقسام ممیـزة فـسقف البالطتـین الجـانبیتین مـسطح

من مقرنصات حیث یوجـد أشكال  ومنقسم إلى ،الرئیسى یغطیه قبو منحوت
الرســوم، وزخــارف الممــرات الجانبیــة مؤلفــة مــن مــن فــى كــل منهــا مجموعــة 

 ،صاحفسلسلة من شرائط الزخارف الهندسیة وهى تشبه تلك التى تزین المـ
والرســـوم الموجـــودة فـــى الممـــرات الجانبیـــة، . أو أفـــاریر القیـــروان المرســـومة

 وهــذه الــصور مــن ،وتلــك التــى فــى الــرواق األوســط المركــزى بهــا آثــار تــرمیم
الواضح أن ترمیمهـا تـم بأسـلوب غربـى واضـح رغـم وجـوده فـى داخـل رسـوم 

مظـاهر أمـا مـن حیـث مواضـیع تلـك الرسـوم فإنهـا تمثـل جـزء منهـا .. أصلیة
الحیــاة الطبقــة االرســتقراطیة، وفــى الجــزء الثــانى تمثــل بعــض مظــاهر حیــاة 

  . العامة أو الطبقة الدنیا

 عـــــن هـــــذه الموضـــــوعات فـــــى دویبـــــدو أن المـــــصور الفـــــاطمى بعـــــ
الحكـام أو تصاویر سقف الكابالبالتینا لوجـود هـذه الحیـاة فـى داخـل قـصور 
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ئل لهـــــوهم وطـــــربهم فكمـــــا یوجـــــد األمیـــــر وأســـــرته وحاشـــــیته ووســـــا. األمـــــراء
 ،ً توجد أیضا طبقة الخدم والجنود الذین یقومون على خدمة هؤالء،وتسلیتهم

ووجـود هـذه . ولهم بالضرورة وسـائلهم سـواء فـى اللهـو أو الطـرب أو التـسلیة
مــواد التــصویر مختلــف ًالموضــوعات أمــر لــیس غریبــا إذ أنهــا موجــودة علــى 
  . عاجالفاطمى فى مصر نفسها من ورق وجدران وخزف و

  الموضوعات ذات الطابع األرستقراطى: ًأوال

تناولــت تــصاویر الكابالبالتینــا كثیــر مــن الموضــوعات ذات الطــابع   
األرستقراطى ومـن هـذه الموضـوعات موضـوعات الموسـیقیین والموسـیقیات، 
الـــرقص، الـــشرب، اللهـــو واللعـــب ذات الطـــابع األرســـتقراطى وكـــذلك منـــاظر 

ة إلى كثیر من التصاویر التى تـدل طبیعـة الصید ولعب الشطرنج، باإلضاف
  .  بهاالموضوعات فیها على شخصیة الموجودین

  :  مناظر الموسیقیین والموسیقیات-١

تعـــد موضـــوعات الموســـیقیین والموســـیقیات مـــن أبـــرز الموضـــوعات   
ـــــى ســـــقف  ـــــة متعـــــددة عل ذات الطـــــابع األرســـــتقراطى وقـــــد وجـــــدت لهـــــا أمثل

) ٢٣لوحــة (شــهر تلــك التــصاویر وأجملهــا ومــن أ.. الكابالبالتینــا فــى بــالرمو
) دقـة التـصویرة(ًمنظر یبدو أنه أكثر المناظر الملكیـة إحكامـا فـى الـصناعة 

ینــساب المــاء وفیــه نــوى عــازفین للعــود یجلــسان علــى جــانبى نــافورة حجریــة 
ًمـــن رأس األســـد مكونـــا مجـــرى طبیعـــى للمـــاء یتجمـــع فـــى قنـــوات عدیـــدة ثـــم 

مــاء وربمــا كــان هــذا الحــوض عبــارة عــن یتجمــع بــصفة نهائیــة فــى حــوض ال
فـسقیة، ومـن المالحـظ أن هنــاك سـیدتان تطـالن مــن نافـذتین بكوشـتى العقــد 
الذى یؤلف إطار طبیعى للصورة ویبدو لى من خالل تفاصیل هـذه الـصورة 

من المجتمع الذى یحیط به، أن المصور قد استوحى موضوعها وعناصرها 
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 إحـدى النـافورات الموجـودة بالقـصر شكل النـافور مـناستوحى ذلك أنه ربما 
التـــى كانـــت تزخـــر بهـــا بـــالرمو، والتـــى مـــن أمثلتهـــا قـــصر العزیـــزة الموجـــودة 
بقایاه حتى اآلن، وهو قصر عربى تبـدو فیـه مظـاهر الفخامـة، ونالحـظ فـى 
الـــصورة البهجـــة الواضـــحة المـــصاحبة عـــادة لـــصوت الموســـیقى، كمـــا نجـــح 

الـضوضاء فـى طبقـات القـصر المصور فى أن یعطینـا إحـساس قـوى بـرنین 
لى أن المصور الفـاطمى  وبصفة عامة یبدو. والمیاه المنسابة من النافورات

فــى هــذه الــصورة نجــح فــى أن ینقلنــا إلــى حیــاة الــبالط والقــصور التــى یبــدو 
  . فیها الترف والفخامة وهى ترجمة وثیقة الصلة بالمجتمع الموجود

رة ألمیــــر جــــالس ومــــن الــــصور التــــى تــــشبه الــــصورة الــــسابقة، صــــو  
یضرب على آلة وتریة لیـسلى نفـسه ومالمـح وجهـه غیـر واضـحة القرفصاء 

والمالحــــظ أن المــــصور رســــم مالبــــس . ًنظــــرا لتلــــف الرســــم فــــى هــــذا الجــــزء
فهـو یرتـدى تـاج الشخص فخمة توحى بأنه ینتمى إلـى الطبقـة األرسـتقراطیة 

ء فهــو ثــوب فــوق رأســه ویتــدلى مــن أســفل التــاج مــا یــشبه الكوفیــة، أمــا الــردا
یصل حتى نهایة القدمین وهو مزخرف بواسطة خطوط متداخلة علـى شـكل 

ــم تتــرك خالیــة بــل رســم لنــا المــصور فیهــا مــا أن خلفیــة كجــدائل،  الــصورة ل
ــ  فخــم لــه یــد جمیلــة وتتــدلى منــه ورقــة نباتیــة وأســفله حامــل لــه قاعــدة قأبری

ٕوان كـــان مثبتـــة علـــى الحـــائط ویقابلـــه مـــن الجهـــة األخـــرى أبریـــق مـــشابه لـــه 
هنــاك فــرق فــى شــكل الورقــة النباتیــة وكــذلك یــد األبریــق والقاعــدة الموضــوع 
علیهــا، أمــا بالنــسبة للمقعــد الــذى یجلــس علیــه الــشخص فهــو مقعــد مــنخفض 
 لـــه مـــسندین صـــغیرین فـــى الجهـــة الیمنـــى والیـــسرى، والطـــابع العـــام للـــصورة

ـــسة أو فـــى شـــكل المق ـــسوده الثـــراء والفخامـــة ســـواء فـــى طریقـــة الجل عـــد أو ی
  . المالبس أو األباریق الموضوع فیها األوراق النباتیة



 -٩٧-

ویشبه المنظر السابق من حیث الموضوع صورة نرى فیهـا شـخص   
جـــالس وفـــى یـــده آلـــة موســـیقیة وتریـــة یعـــزف علیهـــا إن كـــان هـــذا الـــشخص 
یختلــف عــن الــسابق فــى أن الوجــه فــى الــصورة الــسابقة فــى وضــع مواجــه، 

مـا أن الـشخص فـى هـذا الـصورة ك أربـاع، لكن الوضع هنا فـى وضـع ثـالث
 ال یرتــــدى غطــــاء رأس بینمــــا الــــشخص الــــسابق كــــان یرتــــدى تــــاج، ویــــشبه

المنظر السابق من حیث الموضوع صورة نرى فیها شخص جالس وفى یده 
آلة وتریة یعزف علیها وهى تختلف عـن الموجـودة فـى الـصورتین الـسابقتین 

الصورة الـسابقة سـواء مـن حیـث والمالحظ أن المصور هنا أكثر واقعیة من 
كــم الــرداء الــذى یتــدلى نتیجــة لحركــة الیــد علــى أوتــار اآللــة الموســیقیة ومــن 
ـــــة،  ـــــه كوفی ـــــدو وكأن ـــــشخص الجـــــالس یب ـــــإن غطـــــاء رأس ال وجهـــــة أخـــــرى ف
والمالحـظ فــى الــصورة أن الفنـان حــاول إضــفاء طـابع الواقعیــة علــى الــصورة 

الموضــــوعة علــــى لفاظــــه اعــــن طریــــق رســــم بعــــض متعلقــــات األثــــاث مثــــل 
وأمـا إطـار الـصورة . المثبتة فـى الحـائط التـى یتـدلى منهـا فـرع نبـاتىالقاعدة 

فمكـــون مـــن كـــرات مـــستدیرة باإلضـــافة إلـــى مـــسدسات بـــین كـــل ثالثـــة مـــن 
الكــرات المــستدیرة، ومــن الــصور الــشبیهة بالــصورة الــسابقة صــورة لــشخص 

حـظ أن هـذا وتریـة أنیقـة الـشكل ومـن المالجالس یضرب على آلـة موسـیقیة 
ع، إال أن مالمـح تفاصـیل الوجـه االشخص قـد رسـم وجهـة بوضـع ثـالث أربـ

والعینــان واألنــف تبــدو متــأثرة بــروح مخالفــة لتلــك التــى تــسیطر علــى مالمــح 
األشــــخاص فــــى التــــصاویر الــــسابقة وربمــــا كــــان ذلــــك نتیجــــة لتــــأثر الفنــــان 

ــذین تبــدو مال ــالمجتمع المحــیط بــه وهــو مجتمــع رعــاة الفــن الجــدد ال محهــم ب
والمالحـظ أن المـصور . مخالفة لمالمح رعاته القدامى الذین كان یرسـم لهـم

  . ًرسم لنا فى الخلفیة أیضا األبریق الذى یتدلى منه الفرع النباتى
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باإلضافة إلى التصاویر السابقة والتى تحوى مناظر لرجال یعزفـون   
ت ًعلـــى اآلالت الموســــیقیة وجــــدت تــــصاویر لنــــساء یعــــزفن أیــــضا علــــى آال

موســیقیة، ومــن هــذه النمــاذج صــورة ألمیــرة تــضرب علــى آلــة وتریــة صــغیرة 
ًالحجم نسبیا ومالمح الوجه واضحة المعالم والمالحظ أن المصور نجح فى 
ـــرأس  ـــرة بالموســـیقى عـــن طریـــق حركـــة ال ـــا إحـــساس بانفعـــال األمی أن یعطین

وبالنسبة للمالبس فهى ترتـدى غطـاء رأس عبـارة عـن شـریط یلتـف . واألقدام
حول الرأس ومعقود من الجانب ویتدلى على كتفهـا، وهنـاك تـصاویر ألكثـر 
مــن ســیدة منهــا منظــر لــسیدتان یعزفــان علــى آالت وتریــة الــشكل وترتــدیان 
أغطیـــة رأس تـــشبه الكوفیـــة وهـــى معقـــودة مـــن الجانـــب ویتـــدلى طرفهـــا علـــى 

ــــــى ســــــقف . الظهــــــر ــــــسابق العدیــــــد مــــــن التــــــصاویر عل ــــــشبه المنظــــــر ال وی
 كلهـــا تحمـــل منـــاظر النـــساء العازفـــات علـــى اآلالت الموســـیقیة الكابالبالتینـــا

  . ویجلسون فى أوضاع متماثلة

  :  مناظر الرقص-٢

ـــــرقص، وهـــــو    مـــــن المنـــــاظر ذات الطـــــابع األرســـــتقراطى منـــــاظر ال
موضـــوع منتـــشر علـــى التـــصاویر الموجـــودة فـــى ســـقف الكابالبالتینـــا بعـــض 

 أكثــر مــن واقعــة واألخــرى تظهــر فیهــاالتــصاویر تعبــر عــن رقــصات فردیــة 
وهنــاك ومــن أشــهر تلــك الرقــصات رقــصة تــستعمل فیهــا الراقــصة منــدیلین، 

ًأیضا رقصة تستخدم فیها الراقصة دورق، ومن أبرز النماذج صورة لراقصة 
ن أجـــزاء عـــوجههـــا مرســـوم فـــى وضـــع ثالثـــة أربـــاع كمـــا أن المـــصور عبـــر 

دیلین طبیعیـة إلـى حـد كبیـر وهـى تمـسك منـوتفاصیل جسم الراقصة بـصورة 
رافعــة إحــداهما إلــى أعلــى الــرأس والثــانى یتــدلى مــن عنــد الوســط إلــى أســفل 

كمــا أنــه مــن . الجــسم، ویتــدلى طرفــا وشــاح مــن وراء الظهــر علــى الجــانبین
جهــة أخــرى نجــح فــى أن ینقــل إلینـــا إحــساس بالحركــة الراقــصة وذلــك عـــن 
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قـصة طریق حركات األیدى وكذلك األقدام، أما وجود الـدورق بـین قـدمى الرا
أمــا مالبــس هــذه الراقــصة فهــى عبــارة عــن . فربمــا لــه عالقــة بحركــة الــرقص

ثــوب طویــل یتــدلى حتــى القــدمین ولــه أكمــام طویلــة، أمــا غطــاء الــرأس فهــو 
ـــود مـــن الجانـــب والمالحـــظ أن  ـــرأس ومعق ـــارة عـــن منـــدیل یلتـــف حـــول ال عب

مـع العناصـر الـسابقة إحـساس طى باالشـتراك عالدوائر التى تزخرف الثوب ت
وهناك صـورة لراقـصة أخـرى مـشابهة لهـذه الراقـصة سـواء . لحركة الراقصةبا

مــــن حیــــث اســــتعمال المنــــدیلین فــــى الــــرقص أو مــــن حیــــث زخرفــــة الثیــــاب 
المعتمدة على الدوائر واألقواس باإلضـافة إلـى الخـال الـذى یـزین الجهـة فـى 
ــــى حركــــة  ــــسابقة ف ــــف عــــن ال ــــصورة تختل ــــان، إال أن هــــذه ال منتــــصف العین

فـــى وســـط سها حیـــث تغیـــر وضـــع الیـــد الیمنـــى فبعـــد أن كانـــت الراقـــصة نفـــ
هنا قد أصبحت أسفل الیـد الیـسرى فـى الراقصة فى الصورة األولى وجدناها 

حركة راقصة مخالفـة كمـا أن أوضـاع القـدمین تغیـرت عـن أوضـاع القـدمین 
فى الصورة األولى، ربما قصد المصور من وراء هذه الصورة المتتالیة التـى 

 مــع اخــتالف الحركــة فــى كــل رقــصة أن یــصور لنــا رقــصة تمثــل راقــصات
  . كاملة بأوضاعها المختلفة

باإلضــافة إلــى الــصور التــى تمثــل راقــصة واحــدة فــإن هنــاك صــور   
ین تتمثل راقصتین فى وضع متماثل، ومن أبرز النمـاذج منظـر یمثـل راقـص

فــى وضــع متماثــل وقــد تــشابك ذراعاهمــا ووضــعت كــل منهمــا یــدها ترقــصان 
س زمیلتهــا وتماســكت یــداهما األخریــان، والمالحــظ أن هنــاك تــشابه علــى رأ

واضح من حیث الموضوع وبین صورة أخرى تمثل نفس الموضوع فى رسم 
  . عثر علیه فى أجنحة الحریم بقصر الجوسق الخاقانى بسامرا
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  :  مناظر الشراب-٣

زخـــرف ســـقف الكابالبالتینـــا بمجموعـــة كبیـــرة مـــن التـــصاویر التـــى   
ب بعــضها نــصفى والــبعض اآلخــر كامــل، فهنــاك منــاظر ار الــشرتمثــل منــاظ

  .ألشخاص یتأهبون للشراب وبعضهم یشرب بالفعل

ومــن أبــرز هــذه النمــاذج صــورة لــشخص یبــدو مــن مالمحــه وكــذلك   
  مــــن طبیعــــة المالبــــس التــــى یرتــــدیها أنــــه ینتمــــى إلــــى الطبقــــة األرســــتقراطیة 

قیة المنتـشرة ویمــسك علــى الطریقـة الــشروهـو یجلــس القرفـصاء ، )٢٤لوحـة (
الكــأس بیمینــه أمــام صــدره ووجهــه فــى وضــعة ثالثیــة األربــاع ویغطــى رأســه 
عمامة یتدلى جزء منها على كتفه األیمن أمـا مالبـسه فهـى عبـارة عـن رداء 
كثیر الطیات تزخرفة أشرطة من عنـد الرقبـة واألكتـاف والـذیل والمالحـظ أن 

ویخـــرج مـــن ى الحـــائط المـــصور هنـــا قـــد رســـم األبریـــق فـــوق حامـــل مثبـــت فـــ
ویــشبه المنظــر الــسابق رســم لرجــل یمــسك أمــام صــدره . األبریــق فــرع نبــاتى

الـشخص الـسابق سـواء فـى طریقـة الجلـسة ویهم برفعه إلى أعلـى وهـو یـشبه 
أو فــى شــكل طیـــات الثیــاب إال أن مالمـــح الوجــه تختلــف خاصـــة فــى ذلـــك 

الـــشخص الـــشارب المتـــدلى حـــول الفـــم فـــى هـــذه الـــصورة كمـــا أن عـــین هـــذا 
 بــــالعیون الجاحظــــة، والمالحــــظ أن متــــأثرة أكثــــر بالطــــابع البیزنطــــى الممیــــز

 وهــى األبــاریق الموضــوعة علــى حوامــل المــصور هنــا رســم متعلقــات األثــاث
ومــن الــصور الــشبیهة بالــصور الــسابقة صــورة . فــى الجهــة الیمنــى والیــسرى

ًألمیر جالس القرفصاء ممسكا بكأس أمام صدره وهو جالس متربعـا و ًاضـعا ً
یده علـى إحـدى سـاقیه والیـد األخـرى تحمـل الكـأس أمـام الـصدر وهـو ینظـر 

األربــاع وهــو عــارى الــرأس أمــا إلــى األمــام إال أن وجهــه فــى وضــعة ثالثیــة 
 همالبسه فهـى عبـارة عـن رداء طویـل األكمـام ویـصل حتـى القـدمین وتزخرفـ

رســم فــى والمالحــظ أن المــصور هنــا قــد . شــرائط عنــد الرقبــة والیــدین والــذیل



 -١٠١-

لیـشغل الخلفیـة ویــضفى خلفیـة الـصورة أبریـق فــى أعالهـا مـن الجهـة الیمنــى 
أنــه أوضــح المقعــد المــنخفض الــذى یجلــس علیــه :علــى الــصورة الحیــاة كمــا 

 قد صـور ومما سبق یتضح أن المصور على سقف الكابالبالتینا. الشخص
بعــضها یبــدو فیــه الــشخص وهــو ب فــى أوضــاع مختلفــة، النــا منــاظر الــشر

ًمل الكأس ویهم برفعه إلى فمه هذا الشخص جالس متربعا على الطریقـة یح
ًالشرقیة، وتارة یجلس على مقعد علـى الطریقـة األوربیـة، ونجـده أحیانـا یرفـع 
ًكأسه بیـده الیـسرى إلـى قـرب فمـه وأحیانـا یـشرب مـن فـم اإلنـاء الـذى یحملـه 

  . كما وجدت تصاویر ألشخاص یحملون كأسین بطریقة احتفالیة

  :  مناظر الصید-٤

ًمن الموضوعات ذات الطابع األرسـتقراطي أیـضا التـى مثلـت بكثـرة   
ولقــــد وجــــدت هــــذه فــــى تــــصایور ســــقف الكابالبالتینــــا موضــــوعات الــــصید، 
كمـــا أن موضـــوع . الموضـــوعات بكثـــرة فـــي التـــصاویر الفاطمیـــة فـــي مـــصر

الــــصید فــــي التــــصویر الفــــاطمى بــــصفة عامــــة بعــــد مــــن الموضــــوعات ذات 
ذلك أن بعثة متحف المتروبولیتان قد اكشتفت فى مدینة اسانیة سلاألصول ا

ــــة مــــن أبرعهــــا صــــورة  ــــران نمــــاذج مــــن الرســــوم الحائطی ــــشرق إی ــــسابور ب نی
تتــــضمن صــــیاد راكــــب حــــصان وعلیــــه محفوظــــة اآلن فــــى متحــــف طهــــران 

مالبــس ثمینــة وفــى وســطه حــزام عــریض وعلــى رأســه خــوذة ویتــسلح بــسیفین 
، وقـد ربـط إلـى سـرج حـصانه األیمـناسـغه مستدیر ویحمـل بـاز فـوق رودرع 

غنیمــة الــصید التــى یبــدو أنهــا أرنــب بــرى ومــن بــین التــصاویر التــى تمثــل 
ـــاز  ـــده ب ـــا صـــورة لفـــارس یحمـــل بی موضـــوع الـــصید فـــوق ســـقف الكابالبالتین

وراء الفریسة والمالحـظ أن مالمـح الـشخص باإلضـافة إلـى ویستعد إلطالقه 
ى ینتمـــى إلیهـــا، ومـــن الغریـــب ان مالبـــسه یـــدالن بوضـــوح علـــى الطبقـــة التـــ

ویبـدو أنـه . المصور رسم لنا قدمى الرجل كلهـا وهـى تظهـر فـى جنـب واحـد
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وهنـــاك منظـــر شـــبیه . فعـــل هـــذا لحرصـــه علـــى تـــصویر كـــل أجـــزاء الفـــارس
وهو لفارس آخر یحمـل بـاز فـوق حـصانه ویـستعد إلطالقـه بالمنظر السابق 

ـــــضا ملتحـــــى ووجهـــــه مـــــستد ـــــان ًوراء الفریـــــسة والفـــــارس وأی ـــــاه لوزیت یر وعین
وحواجبه كثیفة وهو یرتدى ثوب طویل زخارفـه عبـارة عـن تعـاریج مـن فـروع 
نباتیة تشغل كل الثوب إال أن هناك شریطان یزخرفان جانبى الثوب وكـذلك 

ًوالمالحــظ أن المــصور هنــا أیــضا رســم لنــا قــدمى الفــارس فــى . أســفل الرقبــة
 حیوانـات قـد تكـون مفترسـة ًاتجاه واحد أیضا، وهناك منظـر لفرسـان یقـاتلون

ـــة، ومـــن هـــذه التـــصاویر صـــورة  وفـــى بعـــض األحیـــان تكـــون كائنـــات خرافی
بواســــطة حربــــة طویلــــة ومالمــــح الــــشخص هنــــا تــــشبه " تنــــین"لفــــارس یقاتــــل 

المالمــح الــسابقة لألشــخاص فــى تــصاویر التــى تمثــل موضــوعات الــصید، 
راك بــین فــى هــذه الــصورة أن المــصور قــد نجــح فــى إبــراز قــوة العــوالمالحــظ 

رأس الحــصان ورأس التنــین الــذى الفــارس والتنــین وخاصــة فــى المقابلــة بــین 
والفــارس الــذى یقاتــل . ًیفــتح فمــه اســتعدادا للهجــوم علــى الفــارس والحــصان

مـدارس التـصویر التنین من الموضوعات التصویریة التى شاعت بكثـرة فـى 
ى كــان یخوضــها اإلیرانیــة التــى نقلــت إلینــا الكثیــر مــن المعــارك الوهمیــة التــ

الملوك واألباطرة اإلیرانیین ضد هذه الكائنات الخرافیـة وكانـت هـذه المعـارك 
  . ًغالبا ما تنتهى بانتصار هؤالء الملوك

انت یصور علیهـا مثل هذه القصص فى التصاویر التى كوقد رأینا   
ًالقدیسین وهم یتعاركون مع كائنات خرافیة وینتصرون علیهـا رمـزا النتـصار 

. وخاصة على النـسیجلى الشر وهناك نماذج عدیدة لهذا الموضوع الخیر ع
وباإلضــافة إلــى صــورة الفــارس والتنــین الــسابقة فــإن هنــاك تــصویره لفارســین 

  . ًیتجهان إلى إصابة أسد وأخرى لفارس یضرب دبا وهو على حصانه
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  :  تصاویر السیدات الجالسات فى الهوادج-٥

ــــصاویر ذات الطــــابع االرســــتقرا   ــــرة طى مــــن الت ــــك الفت ــــضا فــــى تل ًأی
التصاویر التى تمثل السیدات الجالسات فى الهوادج وقد ورد هذا الموضـوع 

ًجالسة فى هودج یحملـه جمـال یـسیر بخطـى على سقف الكابالبالتینا لسیدة 
سریعة والمالحظ أن المصور رسم السیدة وهى تمأل الهودج إال أنه ال یبـدو 

وف فـى غطـاء یغطـى الـرأس والـصدر بـاقى الجـسم ملفـًمنها سوى وجهـا أمـا 
والكتفـــین واألذرع، وقـــد رســـم لنـــا المـــصور مالمـــح الـــسیدة صـــارمة فالعینـــان 
جاحظـة نـاظرة إلـى األمـام فـى ثبـات واألنــف علـى هیئـة خـط یبـدأ مـن نهایــة 
العــین الیــسرى وینتهــى فــوق الفــم فــى اتجــاه العــین الیمنــى، والفــم عبــارة عــن 

ٕه قریـب مـن الطبیعـة وان كـان المــصور  فـشكل"الجمـل"خطـین متـوازیین، أمـا 
قد حرص على أن یبرز حركته السریعة مما جعلـه یحـوز فـى شـكل األرجـل 

ومــن التــصاویر الــشبیهة بالـصورة الــسابقة صــورة لــسیدة جالــسة بعـض الــشئ 
ًفى هودج فخم یحمله فیل واللوحة هنـا أكثـر تعبیـرا عـن الـروح األرسـتقراطیة 

ستائره المتعددة الطیات وكذلك الغطـاء سواء من حیث شكل الهودج الفخم و
الـذى یقـوم بقیادتـه هـذا إلـى الحـارس الذى یغطى ظهر الفیـل باإلضـافة إلـى 
 أكثــــر بالطــــابع الثــــرى طــــى إحــــساسعجــــوار حركــــة الفیــــل البطیئــــة التــــى ت

االرستقراطي، كما أن تلك الدوائر المعدنیة التي ینتهى بهـا الغطـاء الموجـود 
أصـوات ربمـا لتنبیـه المـارة أو لتجـذب انتبـاههم على ظهر الفیل تعطى كلهـا 

  . إلى الموكب السائر

باإلضــافة إلــى مــا ســبق فــإن هنــاك تــصاویر تعطینــا بعــض مظــاهر   
ًالطبقــــــة االرســــــتقراطیة أیــــــضا وهــــــذه التــــــصاویر منــــــاظر اللعــــــب والتــــــسلیة، 
والمالحظ أن نوعیة هذا اللعب أو تلك التسلیة كانت تدل داللة قاطعة علـى 

ومــــن أبــــرز تلــــك التــــصاویر صــــورة لشخــــصین ء الالعبــــین، شخــــصیة هــــؤال
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یجلسان متقابالن وهم یلعبان الـشطرنج ومـن المعـروف أن هـذه اللعبـة تمثـل 
وقـد نجـح واألثریـاء تسلیة الملوك، وهذا یعنى ارتباطها بطبقة الحكـام والقـواد 

والفخامــة عــن طریــق تلــك المالمــح المــصور فــى أن یعطینــا إحــساس بــالثراء 
الناعمـة باإلضـافة إلـى المالبـس الفخمـة المتعـددة الطیـات باإلضـافة الهادئة 

إلــى األناقــة الواضــحة فــى شــكل الخیمــة والطــابع الفخــم لهــا، وتلــك الزهریــة 
الرائعة الموضـوعة علـى الحامـل التـى تتـدلى منهـا األوراق النباتیـة، یبـدو أن 

شطرنج ستریحان ویلعبــان الــیــالــصورة تمثــل أمیــرین فــى رحلــة أثنــاء الرحلــة 
وعلــى الــرغم أن الموضــوع لــم یتكــرر فــى التــصاویر الفاطمیــة إال أن أســلوب 
ًرسم مالمح األشخاص كان أسلوبا فاطمیا، ومن التصاویر التى تمثـل حیـاة  ً
ًالطبقـــة األرســـتقراطیة أیـــضا صـــورة لمأدبـــة فیهـــا ثـــالث أشـــخاص الـــشخص 

صورة أن ویبـدو فـى الـ. ویـساره شخـصانٕالرئیسى یتوسط المائدة والى یمینـه 
الــشخص الــذى یتوســط المائــدة یهــم بــأن یــضع فــى فمــه قطعــة مــن اللحــم أو 
الخبــز، أمــا الــشخص الموجــود إلــى یمینــه فهــو یمــسك بیــده مــا یــشبه الملعقــة 

وتناول الطعـام علـى الموائـد مـن . والشخص الموجود إلى یساره یمسك كأس
ا وربمـــ. الموضـــوعات غیـــر المألوفـــة فـــى التـــصویر اإلســـالمى بـــصفة عامـــة

وقــد أضــفى . اســتوحاها المــصور هنــا مــن المجتمــع الجدیــد الــذى یعــیش فیــه
المصور طابع الحیاة على صورته عن طریق متعلقات األثـاث التـى رسـمها 
. فــى الــصورة مثــل المائــدة والمقاعــد والــستائر والــصحون والــدوارق واألكــواب
 وهكذا یتضح من التصاویر السابق أن موضوعاتها كلها كانت تعكـس حیـاة

أفـــراد الطبقـــة األرســـتقراطیة وحیـــاة الحكـــام وكانـــت هـــذه الموضـــوعات تمثـــل 
فترات اللهـو واللعـب والـشرب والـرقص واالسـتماع إلـى الموسـیقى وممارسـتها 
والمصور عادة یعكس المجتمع الذى یعیش فیـه ذلـك ألنـه یـستوحى نماذجـه 
ت وموضوعاته التصویریة من هذا المجتمـع ولـذا فإنـه إلـى جـوار الموضـوعا
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السابقة صـور لنـا العدیـد مـن الموضـوعات التـى تعكـس حیـاة الطبقـة العامـة 
مــن العمــال والخــدم الــذین كــانوا یقومــون علــى خدمــة طبقــة الحكــام واألثریــاء 

  . والذین شكلوا بدورهم لموضوعات تصویریة

  : موضوعات من حیاة الطبقة العامة: ًثانیا

 التـــى تعكـــس یعـــد منظـــر العمـــال أو الخـــدم مـــن أبـــرز الموضـــوعات  
حیــاة الطبقــة العامــة مــن هــذه الــصور التــى تمثــل هــذه الموضــوعات، صــورة 

 فــــوق رأســـه ویمــــسك بـــه مــــن جانبیـــه والمالحــــظ أن ًأزمـــیاللـــشخص یحمــــل 
مالمح هذا الرجـل تعبـر عـن طبیعـة الطبقـة التـى ینتمـى إلیهـا، ذلـك أن تلـك 

بــر عــن العیــون المجهــدة وتلــك النظــرة إلــى األفــق فــى ثبــات ذلــك الوجــه المع
الكدح والعمل مع المالبس القصیرة واألكمام والطول حتـى ال تعـوق الحركـة 
فـــى العمـــل كلهـــا تـــشترك فـــى إعطـــاء المـــشاهد إحـــساس قـــوى بطبیعـــة حایـــة 
الشخص وعملـه، كمـا أن ذلـك الحـزام الـذى یتطمنطـق بـه حـول وسـطه كـان 

ورة ًمن األمور التى ارتبطت تماما بالطبقة الكادحة وهناك صـورة تـشبه الـص
 الــسابقة مــن ناحیــة الموضــوع فهــى لــشخص یحمــل علــى كتفیــه حیــوان ربمــا

ًغــزال ممــسكا بأرجلــه هــى نفــسها المالمــح الفاطمیــة المتــأثرة كــان خــروف أو 
بالبیئـة المحلیــة أمــا مالبــس هــذا الرجــل فهــى مــن النــوع المعتــاد فــى تــصاویر 

ام الـذى الطبقة الكادحة سواء من حیث بساطة الرداء أو قصره أو ذلك الحـز
  . یلتف حول وسطه

  : تصاویر الحیوانات والطیور فى سقف الكابالبالتینا

زخرفت تصاویر الكابالبالتینا بالموضوعات التى تتـضمن تـصاویر   
ًآدمیـــة مختلفـــة األوضـــاع تـــضمنت أیـــضا هـــذه الرســـوم مجموعـــة كبیـــرة مـــن 

التـى رسوم الحیوانات األلیفة والمفترسة ومجموعة من الكائنـات الخرافیـة أى 
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ال یوجــــد مثیــــل لهــــا فــــى الطبیعــــة، ومجموعــــة كبیــــرة مــــن الطیــــور الجارحــــة 
ومن الحیوانات التى وردت صورها على سقف الكابالبالتینا األسـد . واأللیفة
فعلــى ســبیل المثــال كــان األســد مــن أبــرز الحیوانــات التــى .  واألرنــبوالغــزال

تــى ورد رســمها المــصور علــى ســقف الكابالبالتینــا ومــن حیــث األوضــاع ال
علیهــا األســد نجــد أن المــصور رســم األســد فــى أوضــاع مختلفــة فنجــده تــارة 
ًیقف فى وضع مواجهة على رجلیه الخلفیتین مرتكزا على الجزء الخلفى من 
ًجسمه على األرض واضعا أقدامه األمامیة على األرض، وتارة أخرى یقـف 
ن فى وضع جانبى، وفـى تـصاویر أخـرى رسـمه المـصور وهـو یـصارع حیـوا

یرســـــمه أســـــدین متـــــدابرین، ومـــــرة یرســـــمهما آخـــــر كالثعبـــــان، ومـــــرة أخـــــرى 
هذا من ناحیة الموضوعات أما من . متواجهین ومرة یرسم أسدین متجاورین

فــى ذهــن المــصور فــى لألســد ناحیــة أســلوب الرســم فنجــد أن الــصورة العامــة 
 والحــق أن هـــذا. ًفمـــه مكــشرا عــن أنیابــهًفاتحــا ســقف الكابالبالتینــا هــو أنــه 

المصور قـد نجـح فـى التعبیـر عـن األسـد سـواء مـن حیـث أجزائـه التـشریحیة 
ونسبها الصحیحة، وكـذلك مـن حیـث المحافظـة علـى العالقـات بـین أجزائهـا 
المختلفــة فهــو مــدرج للعالقــة بــین الــرأس وبــاقى أجــزاء الجــسم باإلضــافة إلــى 

خـرى رسم األفخاذ واألرجـل بـصورة قریبـة مـن الطبیعـة، كمـا أنـه مـن ناحیـة أ
نجــح فــى إبــراز الطــابع الوحــشى فــى األســد كحیــوان مفتــرس وكانــت وســیلته 
إلـــى ذلـــك تلـــك األنیـــاب البـــارزة فـــى فمـــه وتلـــك المعرفـــة التـــى تغطـــى الجـــسم 

  . بكثافة باإلضافة إلى الطابع الغلیظ فى رسم أجزاء ومالمح وجه األسد

ـــــــى    ـــــــات الت ـــــــى ســـــــقف رســـــــمها ومـــــــن الحیوان ـــــــرة المـــــــصور عل بكث
ا الحــصان وقــد رســم فــى أوضــاع متعــددة، فهــو تــارة واقــف وتــارة الكابالبالتینــ

یعــــدو ولــــم تــــأتى صــــور الحــــصان منفــــردة بــــل وصــــلتنا مــــن خــــالل منــــاظر 
الفرســــان الــــذاهبون إلــــى الــــصید أو العائــــدون مــــن الــــصید أو فــــى تــــصاویر 
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ًالمحـــاربون، وقـــد نجـــح المـــصور الفـــاطمى نجاحـــا طیبـــا فـــى رســـم الحـــصان  ً
ًمــا نجــح أیــضا فــى التعبیــر عــن كــل جــزء مــن بــصورة قریبــة مــن الطبیعــة ك

أجزاء الحـصان بدقـة كمـا أنـه أظهـر عنایـة بارعـة فـى تمثیـل التفاصـیل مثـل 
 –الحـــــوافر واألرجـــــل كمـــــا أنـــــه أعطانـــــا عالقـــــة صـــــحیحة بـــــین حجـــــم رأس 

الحــصان ورقبتــه وبــین بــاقى أجــزاء الجــسم باإلضــافة إلــى الدقــة البارعــة فــى 
ٕبتــه، واظهــاره مقــدرة فــى التعبیــر عــن رقرســم شــعیرات المعرفــة التــى تغطــى 

ًسـائرا بـبطء أو بـسرعة وفـى كـل الحركة التى یقوم بهـا الحـصان سـواء أكـان 
ًحالة كان یظهر لنا العالقة بین األرجـل عنـد المـسیر فنجـده یرفـع رجـال مـن 
األمامیتین للحصان بشكل واضح ویقـرن هـذه الرفعـة برفعـة أخـرى واضـحة، 

ـــا الغـــزال وقـــد ومـــن الحیوانـــات التـــى وردت بك ثـــرة فـــى تـــصاویر الكابالبالتین
رســـمه المـــصور فـــى أوضـــاع متعـــددة، فتـــارة وهـــو یعـــدو، وتـــارة أخـــرى وهـــو 
واقــف علــى رجلیــه الخلفیتــین، وتــارة أخــرى رســمه وهــو یلتفــت إلــى الخلــف، 
ًومـــن الواضـــح أن المـــصور الفـــاطمى كـــان متمكنـــا ســـواء عنـــد التعبیـــر عـــن 

عـــن العـــضالت والتفاصـــیل فـــى التعبیـــر األجـــزاء المختلفـــة لجـــسم الغـــزال أو 
فى ذلك األقواس الغیر كاملـة التـى كـان یعبـر بهـا وسیلته التشریحیة وكانت 

عن المفاصل والعضالت باإلضـافة إلـى إضـفاء طـابع الرشـاقة والخفـة علـى 
ٕحركــة ســـواء أكــان یعـــدو أو یقـــف ملتفتــا أو مترقبـــا، والــى جانـــب الحیوانـــات  ً ً

ًوكانــت رسـومه غالبـا ضـمن موضـوع یمثــل نـب ًالـسابقة وجـد أیـضا رسـم األر
األرنــب وعلــى الــرغم مــن أن المــصور انقــضاض مــن طــائر جــارح فــوق هــذا 

قـــد أبـــرز لنـــا النـــسب التـــشریحیة لجـــسم األرنـــب صـــحیحة إال أنـــه مـــن جهـــة 
 ومــا یــصیب أخــرى أعطانــا الحالــة االنفعالیــة لألرنــب فــى لحظــة االنقــضاض

نــسر علیــه، ویبــدو هــذا الــذعر األرنـب مــن ذعــر بمجــرد شــعوره بانقـضاض ال
بوضــوح عــن طریــق التفــات الــرأس عنــد األرنــب ونظــره إلــى أعلــى فــى اتجــاه 
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النسر الهابط علیه من أعلى باإلضافة إلى رسم عین األرنب وهى مغمـضة 
عالمة الشعور بالذل واالستسالم واالستكانة لما لیس له قوة تواجه فى حـین 

 القــوة والــسرور باالنتــصار علــى رســم النــسر بطریقــة فیهــا نــشوة النــصر فــى
فریسته وحصوله علیها، وقد وردت صور للفیل والجمل والـدب، وغیرهـا مـن 
الحیوانـات وكـان المــصور فیهـا كلهــا مـدرك للنـسب التــشریحیة لهـا باإلضــافة 
إلى شكل الجسم أثناء الحركة التى یؤدیهـا الحیـوان وهـو فـى ذلـك فیمـا یبـدو 

  . ه الحیواناتًمعتمدا على مالحظة واقعیة لهذ

ومــن أبــرز الطیــور التــى رســمها المــصور علــى ســقف الكابالبالتینــا   
وقـد أكثـر . الطاووس وهو من الطیور المحببة بصفة عامة للمـصور المـسلم

المصور من رسم الطاووس فى مواضـع كثیـرة مـن سـقف الكابالبالتینـا فتـراة 
شكل دائــرى ًیرســمه جــانبى تــارة أخــرى بــشكل مواجــه مــع رســم الــذیل أحیانــا بــ

وردت التـى ًومـن تـصاویر الطیـور أیـضا . وتارة كل الذیل ممدود إلـى الـوراء
علــى ســقف الكابالبالتینــا كــان رســم الــبط وكــان رســمه بــصورة طبیعیــة وقــر 
رســـم المـــصور الفـــاطمى للـــبط ورقـــة نباتیـــة فـــى منقـــاره وفیمـــا یبـــدو أن هـــذه 

ــــشرة الورقــــة المرســــومة فــــى منقــــار الطــــائر كانــــت مــــن العناصــــر المن فــــى ت
التــصاویر الفاطمیــة بــصفة عامــة ویعتبرهــا الــبعض مــن التــأثیرات الــساسانیة 

وانتــشرت رســوم النــسر والــصقر، وخاصــة فــى علــى فــن التــصویر الفــاطمى، 
تـــصاویر الـــصید واالنقـــضاض وكانـــت رســـوم هـــذین الطـــائرین متمیـــزة بـــالقوة 
ٕوالــشراسة وان كــان ذلــك فــى بعــض األحیــان یغلــب علــى قــرب شــكل الطــائر 
مــــن الطبیعــــة أو بعــــده عنهــــا، أى كــــان اهتمــــام المــــصور فــــى المقــــام األول 

  . ینصب على ترك إحساس بقوة وشراسة الطائر لدى المشاهد

ٕوالى جانب رسوم الحیوانات والطیور وجدت رسوم لبعض الكائنـات   
ٕالخرافیـــة فیهـــا حیـــوان بجـــسم أســـد ورأس امـــرأة وطیـــور بـــرؤوس آدمیـــة والـــى 
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باإلضافة ًینتهى جسم كال منهما بشكل ذیل سمكة، جانب تصویره المرأتین 
  . إلى شكل كائن خرافى تنتهى مخالبه على هیئة حیوانات

ومــــن العــــرض الــــسابق لتــــصاویر ســــقف الكابالبالتینــــا فــــى صــــقلیة   
  : یمكن القول

 أن موضـــــوعات التـــــصاویر علـــــى ســـــقف الكابالبالتینـــــا كانـــــت -١  
ة أرسـتقراطیة وطبقـة العامـة تعكس حیاة المجتمع وطبقاته المختلفـة مـن طبقـ

بكل ما تتمیز به حیـاة كـل طبقـة مـن هـذه الطبقـات، وهـذا كـان مـن ممیـزات 
التــصویر الفــاطمى فــى مــصر بــصفة عامــة علــى مــواده المختلفــة مــن ورق 

  . بالنسبة للتصاویر اآلدمیةوجدران وعاج وخزف وخشب وهذا 

 مـــن  بالنـــسبة للتـــصاویر التـــى تمثـــل الحیوانـــات فقـــد كانـــت لهـــا-٢  
الحیوانــات المألوفــة فــى تــصاویر المدرســة الفاطمیــة فــى مــصر مثــل الغــزال 

  . واألرنب واألسد والحصان والفیل

 بالنسبة لتصاویر الطیور مـن ناحیـة الموضـوعات واألنـواع هـى -٣  
نفــسها الطیــور التــى وردت فــى تــصاویر المدرســة الفاطمیــة فــى مــصر علــى 

  . ران وعاج وخشبمواد التصویر المختلفة من ورق وخزف وجد

 بالنـسبة للكائنـات الخزفیـة فقـد كانـت هـى نفـسها العناصـر التــى -٤  
  . استعملها المصور الفاطمى في مصر على مواده المختلفة

هـــذا مـــن ناحیـــة الموضـــوعات التـــصویریة التـــى وردت علـــى ســـقف   
الكابالبالتینـــا أمـــا بالنـــسبة لألســـلوب الفنـــى الـــذى رســـمت بـــه هـــذه العناصـــر 

  : لفیمكن القو
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 أن مالمـــح األشـــخاص فـــى تـــصاویر الكابالبالتینـــا هـــى نفـــسها -١  
مالمح األشخاص على التـصاویر الفاطمیـة فـى مـصر علـى مـواد التـصویر 
المختلفة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أسـلوب رسـم هـذه المالمـح كـان 
ًأیضا هو نفـسه األسـلوب الـذى اسـتعمله المـصور الفـاطمى فـى مـصر علـى 

  . المختلفةمواد التصویر 

 أن مالمـــح بعـــض األشـــخاص تبـــدو غریبـــة عـــن تلـــك المالمـــح -٢  
ًالتـــــى ظهـــــرت بكثـــــرة فـــــي التـــــصویر الفاطمیـــــة فـــــي مـــــصر وأیـــــضا لمعظـــــم 
التصاویر التى وردت علـى سـقف الكابالبالتینـا ومرجـع هـذا فیمـا یبـدو لـیس 
ٕالتـــأثیر البیزنطـــى وال كمـــا یعتقـــد الـــبعض بـــأن المـــصور أوربـــى وانمـــا تعلیـــل 

ذه الوجـــوه فیمـــا یبـــدو لـــى یرجـــع إلـــى شخـــصیة راعـــى الفـــن ولـــیس ظهـــور هـــ
كــان یرســم لشخــصیة الفنــان ذلــك أن المــصور عــادة وخاصــة فــى تلــك الفتــرة 

ما یطلبه راعى الفن وما یرضى ذوق هذا الراعى، ومن هنـا فـإن طبقـة رعـاة 
الفن الجدد بالنسبة للمصور الفاطمى مـن النورمانـدیین كـان لهـم أكبـر األثـر 

ر هذه الوجوه ألنهـا وجـوه ذات مالمـح أوربیـة اختارهـا المـصور مـن فى ظهو
مجتمع الرعاة الجدد لیرضـى بهـا ذوقهـم، هـذا سـبب وهنـاك سـبب آخـر وهـو 
أن أغلب تلك التصاویر التى تحمـل مالمـح األشـخاص فیهـا الطـابع الغربـى 

 فــى العــصور التالیــة، وبالتــالى فرممــت بأســلوب قــد تكــون األجــزاء المرممــة
  .  مخالف ألسلوب الذى رسمت بهتصویرى

 أن طریقة رسم الحیوانات والطیور والكائنات الخرافیة سواء من -٣  
حیث التكوینات واألوضاع التى وردت بها أو مـن حیـث التعبیـر عـن نـسبها 
التــشریحیة وعــضالتها أو تفاصــیل األجنحــة عنــد الطیــور كانــت كلهــا بــنفس 

  . ى مصرالطریقة التى استعملها المصور الفاطمى ف
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ومما سـبق یمكـن الخـروج بـالرأى اآلتـى بالنـسبة لتـصاویر سـقف   
  : الكابالبالتینا فى بالرموا

الظـروف التاریخیـة والـسیاسیة فـى تلـك الفتـرة تعبـر أنه طالما كانـت   
عن وجـود الفـاطمیین فـى تلـك الجزیـرة وسـیادتهم علیهـا لفتـرة طویلـة مـا یتبـع 

ٕ فـى الفـن وامكانیـة إقامـة المـصورین الفـاطمىذلك من سیادة األسلوب الفنى 
الفــاطمیین فــى هــذه الجزیــرة فلــیس مــن المــستبعد علــى اإلطــالق أن تــصاویر 
الكابالبالتینا فى بالرموا قد رسمها مصورین فـاطمیین، وبالتـالى فإنهـا تنـدرج 
تحت التصاویر الجداریة الفاطمیة، ولكـن هـذه التـصاویر الجداریـة الفاطمیـة 

ًبـــدورها لمـــؤثرات تارخیـــة قدیمـــة وأیـــضا محاطـــة عملـــت فـــى منطقـــة تخـــضع 
ببیئــة تختلــف عــن البیئــة المحیطــة بالمدرســة الفاطمیــة فــى القــاهرة ومــا الــذى 
یمنــع أن تكــون تــصاویر الكابالبالتینــا فاطمیــة الطــراز وبالتــالى فــإن صــقلیة 
تــصبح مركــز فرعــى للمدرســة الفاطمیــة األم، شــأنها فــى شــأن تلــك المــدارس 

وبغـداد وكلهـا كانـت ل، ودیـار بكـر، والقـاهرة، واألنـدلس، الفرعیة فى الموصـ
ٕواذا احــتج الــبعض بالعامــل الزمنــى أى . مراكــز فرعیــة للمدرســة العربیــة األم

ًأن هنــــاك فرقــــا فــــى الــــزمن بــــین ســــقوط الدولــــة الفاطمیــــة فــــى مــــصر وزوال 
المدرسة التصویریة بها وبین تاریخ تصویر سقف الكابالبالتینا فـى صـقلیة، 

ارق الزمنــى غیــر كبیــر باإلضــافة إلــى تطــور الفنــون أبطــأ بكثیــر مــن فــإن الفــ
علــى ســبیل المثــال قــد التطــورات الــسیاسیة ذلــك أن المدرســة العربیــة كانــت 

هــــ، إال أن ٦٥٦انتهـــت وزالـــت بعـــد الغـــزو المغـــولى للعـــراق وســـقوط بغـــداد 
ممیزات هذه المدرسة كانت واضـحة فـى تـصاویر مركـز القـاهرة حتـى القـرن 

 فمــا الــذى یمنــع أن تــستمر المدرســة الفاطمیــة فــى.  عــشر المــیالدىالخــامس
صقلیة بعد زوال المدرسة األم فى مصر وخاصة أن رحیل مـصورى مـصر 

ـــام . كـــان إلیهـــا ـــة الطـــراز ق ـــا فاطمی وهكـــذا فـــإن تـــصاویر ســـقف الكابالبالتین
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بتــــصویرها مــــصورون فــــاطمیون، وأن صــــقلیة لیــــست مدرســــة مــــستقلة فــــى 
ٕلـبعض وانمـا هـى فـرع للمدرسـة الفاطمیـة فـى التـصویر التصویر كما أشـار ا

  . التى كان المركز الرئیسى لها القاهرة
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تقوم دراسة التصویر اإلسالمى بصفة أساسیة على التصاویر التـى  
الحــــدیث عــــن وقبــــل . تــــزین صــــفحات المخطوطــــات أو توضــــح نــــصوصها

المدرســة العربیــة فــى تــصاویر المخططــات وممیزاتهــا ومراكزهــا الفنیــة، كــان 
وهــى كالتــالى . البــد مــن الحــدیث عــن تعریــف المخطــوط، وأنواعــه، وممیزاتــه

هــو كــل مــا خــط بالیــد فهــو مخطــوط، وكــان یــساهم فــى إخراجــه : المخطــوط
). حبــارالمؤلــف، الخطــاط، المجلــد، المــذهب، معــد األ(عمــال كثیــرون مــنهم 

وال یــــستطیع فــــرد بمفــــردة إعــــداد مخطــــوط بجهــــوده الذاتیــــة، وذلــــك الرتفــــاع 
َتكلفته، ولذلك نجدهم یتصلون بالسلطان، ونتیجة لـذلك نجـد دائمـا◌ أن هـذه  ً

  . ًالمخطوطات تقدم إلى الحكام مقابل وزنها ذهبا

لــم تــصل إلینــا مخطوطــات مزوقــة بالتــصاویر قبــل القــرن الــسادس   
نـاك بعـض الوریقـات التـى وصـلت إلینـا مـن الفیـوم قبـل ٕوان كـان هالهجرى، 

ــــدرج تحــــت هــــذا النــــوع مــــن  ــــسوء حفظهــــا جعلهــــا ال تن ــــرة، ولكــــن ل ذلــــك بفت
  . المخطوطات

  : وتنقسم المخطوطات المزوقة بالتصاویر إلى قسمین

  : القسم األول

الكتــــب والمخطوطــــات العلمیــــة، والتــــى ال تــــدع فیهــــا إبــــراز الفنــــان   
 وذلــك ألنهــا مجــرد نــسخ مــن النــسخة األصــلیة، وهــى لشخــصیته، أو إلبــداع،

 ومــــن أمثلـــة هــــذه ،ال تختلـــف عـــن األصــــل وال یمكـــن معرفتهــــا إال بالتـــاریخ
، ومخطــوط "ىرزللجــ"یــل الجــامع بــین العلــم والعمــل حالمخطوطــات كتــاب ال
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، ومنـــــافع "لدیـــــسقوریدس"التریـــــاق لجـــــالینوس، ومخطـــــوط خـــــواص العقـــــاقیر 
  . هاوغیر) البن بختیشوع(الحیوان 

  : القسم الثانى

ونالحـــظ فـــى هـــذا النـــوع مـــن المخطوطـــات . المخطوطـــات األدبیـــة  
ظهــور الطــابع الفنــى، ألن المــصور ال یهــتم بتوضــیح الــنص بقــدر تــصویره 
صـــورة جمیلـــة یوضـــح فیهـــا مهارتـــه وقدرتـــه الفنیـــة، لیـــضیف لهـــا قیمـــة فنیـــة 

مقامــات وعلــى ســبیل المثــال مخطــوط كلیلــة ودمنــة، . بجانــب القیمــة األدبیــة
ـــشاهنامة للفردوســـ ، ىالحریـــرى، كتـــاب األغـــانى ألبـــى فـــرج األصـــفهانى، وال

  . وغیرها هناك العدید من هذا النوع من المخطوطات

  : المقصود بالمدرسة فى التصویر

بــصفة عامــة االتفــاق فــى الممیــزات بالمدرســة فــى التــصویر یقــصد   
الفتـرة الـسیاسیة ء واألسلوب، ومـن المحتمـل أال تنتهـى المدرسـة الفنیـة بانتهـا

التــى تنــسب إلیهــا، وكــذلك لــیس مــن الــضرورى أن تقــوم مدرســة معینــة بعــد 
انقطاع مدرسة أخرى، بـل مـن الممكـن أن تعـیش المدرسـتان المختلفتـان فـى 

ً مثل المدرسة المملوكیة والمدرسة المغولیة فى إیران، وذلك وفقا ،وقت واحد
مثل مدرسة معینة فى حـین كذلك نجد تصاویر ت. الختالف األسلوب بینهما

إنهــا ترجــع إلــى عــصور مختلفــة عنهــا، مثــل المدرســة العربیــة فــى بغــداد قبــل 
اســتیالء المغــول علیهــا، وفــى دولــة الممالیــك فــى مــصر وســوریا فــى القــرن 

  . الثامن الهجرى
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  : األسماء التى نسبت للمدرسة العربیة

 اإلسـالمى تضم المراجع األجنبیة والعربیة التى تعالج فـن التـصویر  
 ةأســـماء مختلفـــة أطلقـــت علـــى هـــذه المدرســـة، وربمـــا یرجـــع ذلـــك إلـــى معرفـــ

الدارســین الغــربیین ألهمیــة المخطوطــات المزوقــة بالــصور منــذ مطلــع القــرن 
وقــــد . العــــشرین، وعكفــــوا علــــى دراســــتها فــــى المتــــاحف والمكتبــــات العالمیــــة

  : ىاعتمدت هذه األسماء على أسباب جغرافیة، وتاریخیة وهى كالتال

وهــذه التــسمیة علــى أســاس جغرافــى یــضم . مدرســة مــا بــین النهــرین  
ــا، ومــضاف إلیهــا شــماال دیــار بكــر، وأیــضا یــضم مدینــة حلــب  ًالعــراق حالی ً ً

ـــا ـــة بغـــداد، .ًبـــسوریا حالی  واالســـم الثـــانى یرجـــع إلـــى الموقـــع الجغرافـــى لمدین
بكونهــــا عاصــــمة الخالفــــة العباســــیة، ویعــــود إلیهــــا الفــــضل فــــى الكثیــــر مــــن 

لمخطوطــــات المزوقــــة بالــــصور، ولكــــن قــــضى علیهــــا المغــــول، والمدرســــة ا
العباســیة، وهــذه التــسمیة علــى أســاس تــاریخى، فقــد ازدهــرت المدرســة أثنــاء 
الخالفة العباسـیة، قبـل خـضوعها للـسیطرة الـسلجوقیة وقبـل الغـزو المغـولى، 

  . واجتیاح التتار لمدینة بغداد

س تـــــاریخى، فـــــإن وكـــــذلك المدرســـــة الـــــسلجوقیة، وهـــــى علـــــى أســـــا  
ودخلــوا بغــداد وفرضــوا نفــوذهم علــى ) هـــ٥١٤(الــسالجقة حكمــوا إیــران عــام 

). م١٢٥٨/هـــ٦٥٦(الخلفــاء العباســیین حتــى ســقوط الخالفــة العباســیة عــام 
فــى إطــالق علــى هــذه المدرســة اســم " حــسن الباشــا"ولكننـا نتفــق مــع الــدكتور 

  . المدرسة العربیة، حتى تتمیز عن أسماء المدارس األخرى
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   مركز بغداد –ًأوال 

فـــى العـــصر تعتبـــر مدرســـة بغـــداد مـــن أهـــم فـــروع المدرســـة العربیـــة   
، التــصویرالعباسـى فــى العــراق، كمــا أنهــا مــن جهـة أخــرى مــن أقــدم مــدارس 

الطـابع وقد تمیزت هذه المدرسة بالطابع العربى فى تـصاویرها، وتجلـى هـذا 
التــى یرتــدیها األشــخاص فــى التــصاویر، التــى تبــدو فــضفاضة المالبــس فــى 

وذات أكمام واسعة یلتف حولها عنـد العـضد أشـرطة علیهـا مـا یـشبه الكتابـة 
ًالعربیة، وأحیانا كتابة عربیة مقروءة، كما تظهـر فـى تـصاویر هـذه المدرسـة 

یـــول واألغنـــام، الحیوانـــات التـــى تعـــیش فـــى البیئـــة العربیـــة مثـــل األبـــل والخ
ویتمیــــز مركــــز بغــــداد بظهــــور الممیــــزات األخــــرى للمدرســــة العربیــــة، ومنهــــا 
البـــساطة الـــشدیدة فـــى تنـــاول الموضـــوعات، فالـــصورة غیـــر محاطـــة بإطـــار، 
ویرسم المصور األرضیة فیها علـى هیئـة خـط مـستقیم أو متعـرج یتـألف مـن 

 شـجرة واحــدة ًحـزم نباتیـة كثیفــة، وأحیانـا یرسـم المــصور األرضـیة عبـارة عــن
ًفـــى جانـــب مـــن الـــصورة وأحیانـــا أخـــرى شـــجرة فـــى كـــل جانـــب مـــن جـــانبى 

ً ویالحــظ أیــضا عــدم وجــود رســم فــى خلفیــات الــصورة فاألشــخاص ،الــصورة
 وال یوجــد ،الــذین یمثلــون الموضــوع الرئیــسى فــى الــصورة یقفــون فــى مقــدمتها

صور ٕخلفیات لهم سواء أكانت معماریة أو نباتیه، وان كانت هناك بعـض الـ
 وهــى فــى ،التــى ظهــرت فیهــا العمــائر البــسیطة الخالیــة مــن التعقیــد البنــائى

ًنفــس الوقــت تتناســب تمامــا مــع البیئــة العربیــة الــصحراویة التــى كانــت غالبــا  ً
  . ًخالیة من أى بناء ممتدة امتدادا ال ینتهى
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ًوالمالحــظ أیـــضا علــى الـــصورة فــى بغـــداد أنهــا فـــى أغلــب األحیـــان   
 تعطــــــى للمــــــشاهد أى إحــــــساس بــــــالعمق، وكــــــان ســــــطحیة أو مــــــسطحة وال

ًالمصور أیضا ال یوازن بین أشخاصه من حیث الحجم فهو یرسـم الـشخص 
الرئیسى فى الصورة بحجم أكبر من بـاقى األشـخاص، بـل ویعتنـى بمالبـسه 
وزخرفهــا ویحــیط رأســه فــى معظــم األحــوال بهالــة لزیــادة اإلحــساس بأهمیتــه، 

قــد وجــدت فــى معظــم مــدارس التــصویر وممــا هــو جــدیر بالــذكر أن الهالــة 
السابقة على اإلسالم، وكانت توضع خلف رؤوس الحكام ورجـال الـدین فـى 

لهم، ویبدو أن المصور المسلم نقلها فى المرحلة المبكرة التصاویر المختلفة 
ًدون أى رمزیـــــة، وذلـــــك لظهورهـــــا أیـــــضا علـــــى رؤوس الطیـــــور والنباتـــــات 

ـــ ـــز مركـــز بغـــداد بالمی ـــر والحیوانـــات وتمی ـــوان الغی ل الزخرفـــى واســـتخدام األل
والمبالغــة فــى الطــابع الزخرفــى ســواء طبیعیــة مثــل األلــوان الزاهیــة والمبهــرة، 

دد ُ وحتى رسم المیاه بطریقة زخرفیة وقد حـ،فى زخارف المالبس أو العمائر
آلیـــات ثـــالث طـــرق لزخرفـــة الثیـــاب، منهـــا الخطـــوط والرســـوم الهندســـیة، أو 

أو وأهلــــه، بــــروج انــــات أو أزهــــار، أو رســــوم زخــــارف قوامهــــا عناصــــر حیو
، والطریقـة الثانیـة هـى )أنظـر محمـود إبـراهیم، األرابیـسك(زخارف األرابیسك 

رســم زخــارف الثیــاب بطریقــة واقعیــة وهــى عبــارة عــن خطــوط منــسابة تــشبع 
مـــن مركـــز تجمـــع واحـــد، والطریقـــة الثالثـــة هـــى رســـم زخـــارف طیـــات الثیـــاب 

  . و تجمع الدیدانعلى شكل األمواج المنكسرة، أ

إلــــى مركــــز بغــــداد فــــى التــــصویر نــــسخ مــــن ینــــسب ومــــن أهــــم مــــا   
، محفـــــوظ بـــــدار الكتـــــب )م١٢٠٩/هــــــ٦٠٥( بعـــــام البیطـــــرة مـــــؤرخمخطـــــوط 
 وهــو مختــصر رســالة ألحمــد بــن حــسن بــن األحنــف، نــسخة علــى ،المـصریة

 تــشمل رســوم ،سن بــن هیبــة هللا، ویــضم حــوالى تــسع وثالثــین صــورةحــابــن 
ًمحفـوظ حالیـا بمكتبـة یوجد نسخة أخرى مـن هـذا المخطـوط  وخیل، و،آدمیة
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ى باســــتانبول، ونــــسخة ثالثــــة محفوظــــة فــــى المكتبــــة الــــسلیمانیة اســــربوطوبقا
  . باستانبول، باإلضافة إلى نسخة فى مكتبة أیا صوفیا

وتعتبــــر النــــسخة األولــــى هــــى أفــــضلها ومــــن أهــــم مــــا تحتویــــه مــــن   
واده، ونالحـظ فیهـا ممیـزات ًتمثل فارسا على صهو ج، )٢٥لوحة (تصاویر 

مدرسة بغداد من حیث رسم األرضـیة بأسـلوب بـسیط، وال یحـیط بهـا إطـار، 
الــــة حــــول رأس الفــــارس هوقلــــة عــــدد األشــــخاص داخــــل التــــصویرة، ووجــــود 

، تمثــل فارســین فــوق )٢٦لوحــة (ًوأیــضا . للتركیــز علــى الموضــوع الرئیــسى
  ). ٢٧لوحة ( ،صهوة جوادیهما، وصورة أخرى تمثل عالج بعض الخیول

وینـــــسب إلـــــى مركـــــز بغـــــداد نـــــسخة مـــــن كتـــــاب خـــــواص العقـــــاقیر   
هـــذا المخطـــوط علـــى یـــد عبـــد هللا بـــن الفـــضل فـــى عـــام لدیـــسقوریدس زوق 

ومـــــن أهـــــم تـــــصاویره بعـــــض األطبـــــاء یقومـــــون بإعـــــداد ) م١٢٢٢/هــــــ٦١٩(
باإلضافة إلى نسخة أخرى مـن هـذا المخطـوط محفوظـة فـى مكتبـة . األدویة

وقـــد نزعـــت بعـــض ). م١٢٢٤/هــــ٦٢١(بول مؤرخـــة بعـــام أیـــا صـــوفیا باســـتان
). ٢٨لوحـة (أوراق هذا المخطوط، ووزعت بین بعض متاحف العالم ومنهـا 

تمثــل صــناع الرصــاص، ونــشاهد فیهــا صــانعان یجلــسان حــول إنــاء كبیــر، 
ًوأخــذ أحــدهما یقلــب مــا فــى اإلنــاء بآلــة یقــبض علیهــا، واآلخــر جالــسا یــشیر 

ممیــزات المدرســة العربیــة فــى هــذه التــصاویر، ونالحــظ ظهــور . بیــده الیمنــى
  . وخاصة مركز بغداد

علــى أن أشــهر مــا ینــسب إلــى مركــز بغــداد هــو نــسخة مــن كتــاب   
الحریرى بــفـى المكتبــة األهلیــة ببـاریس، یعــرف ، محفــوظ (*)مقامـات الحریــرى

                                                 
تلتقى مقامات الحریرى فى األدب العربى مـع روائـع أخـرى معـه عنـد القمـة مـن هـذا األدب، ویحتـوى  (*)

ة، والحریـرى هـو كتاب المقامات خمسین مقامة تدل على سعة إطالق مؤلفها وفهمه للطبیعة اإلنسانی
أبــو محمــد القاســم بــن علــى بــن علــى بــن عثمــان الحریــرى البــصرى، تختلــف الروایــات التاریخیــة فــى 
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یحیـى بـن محمـود بـن أبـى "الخطاط والمصور وهـو شیفر، تحتوى على اسم 
، وتمثــل تــصاویر هــذا )م١٢٣٧/هـــ٦٣٤(ؤرخــة بعــام ، وم"الحــسن الواســطى

. حــسن الباشــا. المخطــوط أرع مــا أنــتج مــن مدرســة بغــداد علــى حــد قــول د
تمثل االحتفال برؤیة هـالل العیـد، ) ٢٩لوحة (هذا المخطوط ومن تصاویر 

ًراعیا وقطیعـا مـن اإلبـل، تمثل )٣٠لوحة (و أبـو زیـد یـستقبل سـفینة ً، وأیـضا ً
وأبـــــو زیـــــد ). ٣٢لوحـــــة (الوضـــــع ة لتـــــصویرة تمثـــــل باإلضـــــاف). ٣١ لوحـــــة(

موكــب وتــصویرة تمثــل ) ٣٣لوحــة (والحــرث بــن همــام علــى مقربــة مــن قریــة 
  ). ٣٤لوحة (الحجاج 

ویتــشابه مــع هــذا المخطــوط نــسخة أخــرى تعرضــت لــبعض التــشویه   
  . فى مرحلة متأخرة، محفوظة بمتحف لیننجراد بروسیا

إخـــوان الـــصفا وخـــالن "كمـــا نـــسب إلـــى بغـــداد نـــسخة مـــن مخطـــوط   
وظ بالمكتبة السلیمانیة باستانبول، ، محف)م١٢٨٧/هـ٦٨٦(مؤرخ بعام " الوفا

واســتمرت بغــداد فــى إنتــاج المخطوطــات المزوقــة بالتــصاویر، حتــى دخلهــا 
المغـــول، وخربـــوا جمیـــع منـــشآتها الحـــضاریة، وقـــضوا علـــى النهـــضة الفنیـــة، 

  . وبلغ التدمیر المغولى ذروته بإعدام الخلیفة العباسى

                                                                                                            
تحدید الشخصیة التى قدم إلیها مقاماتـه، فبینمـا یـذهب بعـض المـؤرخین إلـى أنـه صـنف كتـاب لـوزیر 

فـى / هــ٥٢٢فى عـام المسترشد باهلل الخلیفة العباسى جمال الدین عمید الدولـة الحـسن بـن علـى المتـو
حین یذهب البعض إلى أنه صـنف بـأمر وزیـر الخلیفـة المـسترشد شـرف الـدین أنـو شـروان محمـد بـن 

ــــوفى عــــام  ــــد القاشــــانى المت ــــى٥٣٢خال ــــة األول ــــن خلكــــان الروای ــــرجح ب ــــد . هـــــ، وی ــــرى"ول عــــام " الحری
ًمقربـــا م، وترعـــرع فـــى البـــصرة، عـــرف بالـــذكاء والفطنـــة والفـــصاحة والبالغـــة، وعـــاش ١٠٥٤/هــــ٤٤٤

، والمقامــات مكرســة لكفــاح بطلهــا أبــى زیــد )هـــ٥١٦هـــ أو ٥١٥(بــالبالط العباســى، حتــى وفاتــه عــام 
خالـد الجـادر، المخطوطـات العراقیـة المرسـومة : للمزیـد راجـع. السروجى من أجل العیش بـروح مثـابرة

 .١٩فى العصر العباسى، ص
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  مركز دیار بكر : ًثانیا

باســیة فـى تــصویر المخطوطـات دیــار بكــر، المدرسـة العمراكــز مـن   
وبــــذلك البــــد مــــن الحــــدیث عــــن التــــأثیر البیزنطــــى علــــى التــــصاویر العربیــــة 

، حتى أن اتنجهاوزن یصف هذه المؤثرات بأنهـا منتجـات واإلسالمیة المبكرة
تـــــصویریة بیزنطیـــــة فـــــى العـــــصور اإلســـــالمیة، أو تـــــصاویر بیزنطیـــــة فـــــى 

  . تركیبات إسالمیة

ر بكــر مــن أهــم المراكــز التــى أنتجــت مخطوطــات ویعتبــر مركــز دیــا  
مزوقـــة بالتـــصاویر باألســـلوب البیزنطـــى، أو متـــأثرة بـــه، وربمـــا كـــان موقـــع 

ـــذى أعطاهـــا هـــذه غمدینـــة دیـــار بكـــر علـــى الحـــدود ال ـــة هـــو ال ربیـــة البیزنطی
  . الصفة

ومـــن أهـــم مخطوطـــات هـــذا المركـــز، نـــسخة مزوقـــة مـــن مخطـــوط   
م، محفــــوظ فــــى المكتبــــة ١٢٢٢/هـــــ٦١٩مقامــــات الحریــــرى، ومــــؤرخ بعــــام 

وتنفرد صور هذا المخطوط بأن المصور لم یستخدم الهالة . األهلیة بباریس
التى تحیط برؤوس األشخاص الذین تمیزوا برشاقة أجـسامهم، وتناسـبها مـن 

وقلـــة اللجـــوء إلـــى رســـم النباتـــات، وقـــوام المالبـــس حیـــث الكتلـــة مـــع الـــرأس، 
ئــــة الجــــسم وحركتــــه، كمــــا أن زخــــارف وطیــــات تأخــــذ فــــى أحیــــان كثیــــرة هی

ًالخطـــوط الخارجیـــة مؤكـــد علیهـــا وخـــصوما فـــى الزوایـــا والنقـــاط، وهـــى قویـــة 
ویظهــــر التــــأثیر البیزنطــــى فــــى توزیــــع شــــخوص الموضــــوع، . غیــــر متــــرددة

وطیـــات المالبـــس، وعناصـــر العمـــارة، ومـــن أمثلـــة تـــصاویر هـــذا المخطـــوط 
) ٣٦لوحـة (و. بتمثل أبا زید السروجى فى أحد مساجد المغر). ٣٥لوحة (

  . خطیب فى الحجیجیتمثل أبو زید السروجى 



 -١٢٢-

ـــة ودمنـــة   محفـــوظ فـــى ، (*)باإلضـــافة إلـــى نـــسخة مـــن مخطـــوط كلیل
 ١٤٦، ویحتــــوى علــــى )م١٢٢٥/هـــــ٦٢٢(ببــــاریس حــــوالى المكتبــــة األهلیــــة 

 ٩٨ًسم طوال، بخـط النـسخ، ویحتـوى علـى ٢٧× ًسم عرضا ٢١ورقة قیامها 
  . تصویره

ـــــصویر    فـــــى المخطـــــوط ضـــــمن إطـــــار المدرســـــة ویقـــــع أســـــلوب الت
العراقیــة، وعناصــره النباتیــة والزخرفیــة تتمثــل فــى رســم شــریط أخــضر تزینــه 
الــورود، كمــا أن كتــل الموضــوع غیــر متنــاظرة، ونالحــظ عــدم وجــود صــور 
جانبیه لوجوه األشـخاص، فـإن كـل الوجـوه مرسـومة بـشكل مقابـل، أو بثالثـة 

میعها بشكل جـانبى، كمـا أننـا أرباع، بعكس صور الحیوانات التى رسمت ج
نالحظ أن وجوه األشخاص محاطة بالهالـة الذهبیـة المعهـودة، وأن المالبـس 

ومـن تـصاویر هـذا المخطـوط . رسمت بزخرفة هندسیة أو نباتیـة أو تجریدیـة

                                                 
 لوبه، وأجلها فى تاریخ الكتابة األدبیة، وتدوركلیلة ودمنة من أشهر كتب ابن المقفع، وأدلها على أس (*)

 بشلیم على الفیلسوف بیدبا، الذى یجیب علیها بأمثلـة ذات مغـزى .فصوله حول أسئلة یلقیها الملك د
ویظهــر أن تعمــق ابــن المقفــع فــى . ًسیاســى أو اجتمــاعى، یــصرح بــه حینــا، ویلمــح إلیــه أحیانــا أخــرى

 كثیـر مـن أوضـاع ذلـك المجتمـع، ورأى أن معظمهـا یرجـع دراسة حالة مجتمعـة قـد جـره إلـى اسـتنكار
فــى ســببه إلــى حكــام عــصره، وأن الحریــة الــسیاسیة غیــر متــوفرة، فهــو ال یــستطیع ن ینتقــد الخلیفــة، 
ًوبطانته نقدا صریحا، وذلك ألنه عاش فى فترة حكم أبى جعفر المنصور، وهـو الخلیفـة الـذى اشـتهر  ً

المخـالفین لـسیاسته بتهمـة الزندقـة، وكـان ابـن المقفـع نفـسه أحـد بشدة بطشه، وسرعة عقابه، وتنكیله ب
 ىأما أصل الكتاب فقد اختلف فیه المؤرخون، فیرى الفردوسـ. هـ١٤٢هؤالء الضحایا، حیث قتل عام 

أن ابن المقفع ترجمة إلى العربیة من البهلویة، فى حـین یـرى غیـره أنـه اقتـبس بعـضه وتـرجم الـبعض 
ُة، وعلــى أیــة حــال فقــد فقــد األصــل یــأنــه أصــل الكتــاب كــان باللغــة الهنداألخــر، ویــذهب آخــرون إلــى 

بــن المقفــع العربیــة، ومنهــا نقــل إلــى االهنــدى، والترجمــة البهلویــة لكلیلــة ودمنــه، ولــم یتبــق إال ترجمــة 
السریانیة والیونانیة والفارسیة واإلنجلیزیة والروسیة، ویكمن جوهر الكتاب وموضوعه وأصالته فى أنه 

  : للمزید راجع. ًلسان الحیوان خوفا من بطش الحكامتحدث ب
، ١؛ أحمــد أمــین، ضــحى اإلســالم، ج١٣عمــر فــروخ، عبــد هللا بــن المقفــع وكتــاب كلیلــة ودمنــه، ص  

؛ خالد الجادرى، المخطوطات ١٩٠؛ جرجى زیدان، مختصر تاریخ آداب اللغة العربیة، ص٢١٨ص
  .٣٩، ٣٨العربیة، ص
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األســد ُوتمثــل ) ٣٨ لوحــة(، والملــك بــالذ وزوجــة إیراخــتتمثــل ) ٣٧لوحــة (
  . ملك الغابة والثعلب دمنة

حسن الباشا فى تأریخ هذا المخطوط بمقارنته بنـسخة . د دوقد اعتم  
، أمــا )م١٢٢٥/هـــ٦٢٢(مخطــوط مقامــات الحریــرى المحفوظــة ببــاریس بعــام 

األستاذ بلوشیة فیعتقد أن مخطوط كلیلة ودمنة ومخطوط الحریـرى الـسابقین 
  . قد رسما فى مرسم واحد، ومن خالل مصور واحد

 مـن كتـاب خـواص العقــاقیر ًوینـسب أیـضا إلـى هـذه المدرســة نـسخة  
، باإلضافة إلى نسخة مـن كتـاب )م١٢٢٩/هـ٦٢٦(لدیسقوریدس مؤرخ بعام 

 .  محفوظ بمتحف طوبقابوسراى باستانبول،مختار الحكم ومحاسن الكلم

  مركز الموصل : ًثالثا

ن تزویق المخطوطات فى مدینة الموصل فى شمال فازدهر   
بفن أُغرم در الدین لؤلؤ، الذى العراق، وخاصة أثناء فترة حكم األتابك ب

ان یزین بالتصاویر الجصیة، وبذلك  التصویر، ویروى عنه أن قصره ك
ان مركز دیار بكر یتضح فى تصاویره ظهور األسلوب والتأثیرات ك

  . البیزنطیة، فإن مركز الموصل تتضح فیه العناصر اإلیرانیة

 ومن أهم المخطوطات التى تنسب إلى هذا المركز نسخة من  
مخطوط التریاق لجالینوس، محفوظ فى المكتبة األهلیة بباریس، ومؤرخ 

محمد "أما الناسخ فقد ذكر اسمه ثالث مرات وهو ). م١١٩٩/هـ٥٩٥(بعام 
ابن السعید شرف الحاج والحرمین أبى الفتح عبد الواحد ابن اإلمام الرشید 

كمصور، ولم یذكر اسمه " أبى الحسن ابن اإلمام المفید أبى العباس أحمد
والرسم ًوأغلب الظن أنه المصور أیضا لتداخل وتعاصر الخط بالزخرفة 

أبو الفتح محمود "ائزة وهو حكما ذكر فى المخطوط اسم . ووحدة التلوین
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ابن اإلمام جمال الدین ابن اإلمام السعید أبى الفتح ابن اإلمام الرشید أبى 
ورة ثالث منها ویضم المخطوط أثنا عشرة ص. الحسن ابن اإلمام المفید

 والباقیة بدون خلفیة حسب التقلید الذى ،مصورة الخلفیة نفذت باألحمر
وجد فى مدرسة الموصل، ومضمون الصور أطباء مشغولون بأداء 

فى . واجباتهم، وبعض تلك التصاویر قد جزئت بحدود إلى ثالثة أقسام
حین تحتوى افتتاحیة المخطوط على صورة ألمیرة جالسة على وسادة 

ذه السیدة فى یدها وتمسك هخل دائرة، تتألف من أفعتین برأس تنین، دا
  ). ٣٩لوحة (بهالل 

إلى أن أهم ما ینسب إلى هذا المركز نسخة من كتاب األغانى   
وقوام هذا المخطوط المزوق ) هـ٦١٤(ألبى فرج األصفهانى مؤرخة بعام 

، أربعة ًعشرون جزءا، اكتشف منها ستة أجزاء یحمل بعضها تاریخ إنجازه
منها محفوظ بدار الكتب المصریة فى القاهرة، وهى على التوالى الجزء 
الثانى والرابع عشر والحادى عشر والثالث عشر، وأثنان منها فى مكتبة 
فیض هللا باستانبول، وهى األجزاء السابع عشر والتاسع عشر، ثم اكتشف 

  . بكوبنهاجنالجزء العشرون منه فى المكتبة الملكیة 

وقد احتفظت ستة من األجزاء السبعة . مقدمة كل جزء صورةوفى   
محمد بن "المكتشفة بصورها، أما اسم الناسخ فمدون فى عدة أجزاء وهو 

ومن صور هذا المخطوط صورة . وأغفل اسم المصور" أبى طالب البدرى
ًغرة الكتاب، فى الجزء السابع عشر تمثل حاكما أو أمیرا  ًجالسا وفى یده ً

مانیة أشخاص فى صفین، وفوق رأسه ملكان یحمالن قوس وحوله ث
" بدر الدین لؤلؤ عبد هللا"عصابة تحف برأسه شریطان فیهما كتابة نصها 

  ). ٤٠لوحة (. وهو حاكم مدینة الموصل
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ویتضح مما سبق أن العراق مقر الخالفة العباسیة قد ازدهرت فیها 
ن هذه المراكز كان مراكز فنیة إلنتاج المخطوطات المزوقة بالتصاویر، وأ

یجمعها ممیزات وخصائص مشتركة، ومن جهة أخرى كان یتضح فیها 
التأثیرات الوافدة على فنون التصویر سواء كانت إیرانیة أم بیزنطیة، إال أن 

  .عاصمة الخالفة فى بغداد بداء فیها الطابع العربى بوضوح شدید

  
  المدرسة العربیة فى المغرب واألندلس 

 األندلس كما ازدهر فى األجزاء الشرقیة من ى فازدهر التصویر  
، وحلیت صفحات بالرسومالعالم العربى، فزینت جدران الحمامات والقصور 

المخطوطات بالصور، كما تدلنا على ذلك األخبار التى حفظتها لنا 
ومن المخطوطات . المصادر والمراجع، سواء العربیة منها أو األسبانیة

خطوط من كتاب الكواكب الثابتة للصوفى یرجع التى تنسب إلى األندلس م
سلوان المطاع فى عدوان "ًوأیضا مخطوط ). م١٠٣٣/هـ٦٢١(إلى عام 
، محفوظ فى مكتبة )م١٣/هـ٧(یرجع نسبتها إلى حوالى القرن " األتباع

إال أن أفضل المخطوطات الى زوقت بالصور وتنسب . األسكوربال بمدرید
محفوظ فى مكتبة "  وریاضبیاض"إلى األندلس مخطوط من قصة 

ویحكى هذا ). م١٤/هـ٨(ویرجع نسبة صورة إلى حوالى القرن . الفاتیكان
المخطوط قصة حب نشأت بین شاب یدعى بیاض وفتاة تسمى ریاض 

هذا من أسرة كریمة فى دمشق، ساح فى البالد وقابل فتاة على وبیاض 
 شاطئ نهر یسمى طرطر، حیث وقع فى حبها وهام بها وصادف من

ومن صور هذا المخطوط . العذاب والحرمان ما یصادف المحبین عادة
. ًتمثل بیاض طریحا بال وعى عند بستان عند شاطئ النهر). ٤١لوحة (
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تمثل بیاض فى منظر طرب، والمالحظ فى صور هذا ) ٤٢لوحة (ًوأیضا 
وفسق التقالید المتبعة فى التصویر المملوكى، مع المخطوط أنها تسیر 

 فالعمائر هنا تمثل ،ن األشخاصحفات فى رسوم العمائر وسبعض االختال
  . العمارة األندلسیة بممیزاتها وعناصرها
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كـــان الممالیـــك الـــذین حكمـــوا مـــصر وســـوریا قرابـــة مـــائتین وســـبعین  
ًسنة عبیدا من تركیا وأواسط آسـیا، واسـم الممالیـك مـشتق مـن الفعـل العربـى 

ًكا أو عبدا وبالتالى فاالسم یعنى مملو)یملك( وهناك أسـرتان مختلفتـان فـى . ً
-١٢٥٠/هـــ٧٩٣-٦٤٨(العــصر المملــوكى، عرفــت األولــى باســم البحریــة 

وســـبب إطـــالق هـــذا االســـم علـــیهم أن ثكنـــاتهم كانـــت مقامـــة علـــى ) م١٣٩٠
أمـــا األخـــرى فهـــى أســـرة الممالیـــك . جزیـــرة الروضـــة علـــى ضـــفة نهـــر النیـــل

ا یــــسمون الممالیــــك ، وعــــادة مــــ)م١٥١٧-١٣٩٠/هـــــ٩٢٣-٧٩٣(البرجیــــة 
الشراكــسة، وكــانوا الحــرس الخــاص للــسلطان قــالوون الــذى كــان یقــیم بقلعــة 

، وقــد اتــسم هــذا العــصر بــالحروب المــستمرة مــع الــصلیبیین )البــرج(القــاهرة 
  . والمغول

 بیبـرس ،أما الصلیبیون فقد تم القضاء علیهم علـى أیـدى الـسالطین  
ــــالوون لمغــــول فكــــانوا ألــــد أعــــداء  واألشــــراف خلیــــل بــــن قــــالوون، أمــــا ا،وق
فقــد غــزوا المغــول ســوریا بقیــادة هوالكــو، كمــا تــم لهــم االســتیالء . الممالیــك

علــى مدینــة إنطاكیــة علــى البحــر المتوســط، علــى أى حــال فقــد تــم القــضاء 
، التـى كـان لهـا )م١٢٦٠/هــ٦٥٩(ًعلیهم نهائیا فى موقعة عین جالون سنة 

  . أثرها الهام على الفنون

ین انتعشت كل من سوریا ومصر بعدما تخلصتا مـن ومنذ ذلك الح  
تهدید الغزاة، وأصبحتا بمثابة الملجأ للفنانین والحرفیین الذین فروا من البالد 

 احتــل المغــول ســوریا تحــت )م١٤٠٠/هـــ٨٠٣(الــشرقیة المحتلــة، وفــى عــام 
وبعـــد هزیمـــة الممالیـــك ســـلبوا ودمـــروا مدینـــة حلـــب واحتلـــوا قیـــادة تیمورلنـــك، 
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ند، رق جاء تیمورلنك بكثیر من الفنـانین الـسوریین إلـى مدینـة سـموقد. دمشق
  . وكان یعد ذلك بمثابة الرخاء االقتصادى لسوریا

وبانتهــاء الخطــر المغــولى، أخــذ الممالیــك یتجهــزون لمواجهــة تزایــد   
قــــوة العثمــــانیین فــــى األناضــــول، غیــــر أن الحــــروب الدائمــــة عملــــت علــــى 

 وســوء نظــام ،یجــة كثــرة المــصروفاتوتــدهور اقتــصادهم، وذلــك نتإضــعافهم 
الــضرائب، وهكـــذا أدت اإلدارة المالیــة الخاطئـــة إلـــى ســقوط الممالیـــك، ومـــن 
ناحیة أخرى كانت تلك الدولة تعتمـد علـى المكـوس المـأخوذة علـى اسـتخدام 
التجارة للطریق البرى الذى یمر بمصر، وقد القى التجـار معاملـة اسـتبدادیة 

لــــى تجنــــب الطریــــق البــــرى قــــدر المــــستطاع، ممــــا دفــــع التجــــارة األوربیــــة إ
وباكتـــشاف البحـــار البرتغـــالى فاســـكودى جامـــا الطریـــق البحـــرى إلـــى الهنـــد، 

ًفقدت مصر جزءا ضخما من دخلها ً .  

وباإلضــافة إلــى االضــمحالل االقتــصادى فقــد عجــز الممالیــك عــن   
مسایرة التطور والعلوم العـسكریة، فقـد كـان لـضعف سـالح المدفعیـة وانهیـار 

أثــره فــى عــدم قــدرة الممالیــك بقیــادة ســلیم ظــام العــسكرى للجــیش المملــوكى الن
 واغتیــال الــسلطان قنــصوه الغــورى، ومنــذ ذلــك ،األول هزیمــة قــوات الممالیــك

 ،الحــین أصــبح الــسلطان العثمــانى فــى القــسطنطینیة هــو الحــاكم اإلســالمى
  . وحاكم األماكن المقدسة بمكة والمدینة

 وذلـك قبـل القیـام بـدور ) سنة٤٠٠(بة وقد سكنت مصر وسوریا قرا  
مــصریة وخــالل حكــم الممالیــك امتــدت الحــدود الفعــال فــى الــشرق األوســط، 

ًغربـــا إلـــى الـــصحراء اللیبیـــة، وجنوبـــا حتـــى  سودان، ویحـــدها مـــن الـــشمال الـــً
والرقـاع ًالبحر المتوسط، كذلك امتدت الحدود السوریة شـرقا إلـى دیـر الـذور 

ًى الــصحراء العربیــة، وكــان یحــدها شــماال جبــال ًعنــد نهــر الفــرات، وجنوبــا إلــ
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طوروس، وقد كانت مصر وسـوریا تتقـابالن فـى سـیناء حیـث یفـصل بینهمـا 
البحر األحمـر، ومـن هـذا نـرى أن كـال مـن سـوریا ولبنـان وفلـسطین واألردن 
ومـــصر كانـــت وحـــدة واحـــدة تحـــت الحكـــم المملـــوكى، وذلـــك باإلضـــافة إلـــى 

لحجـاز، حتـى أن الـسلطان قنـصوه الغـورى سیادتهم على مكـة والمدینـة فـى ا
قد أقام حامیة فى جنوب السعودیة رغبة فى الحـصول علـى جـزء مـن تجـارة 

  . الهند

 فإنـه ،وبالرغم من أن التاریخ المملوكى قد شهد حـروب علـى الـدوام  
ــــورات كثیــــرة فــــى العمــــارة ــــون، فقــــد القــــت العمــــارة الكثیــــر مــــن  شــــهد ت والفن

حــصول علــى الحجــارة مــن الــشمال، لتحــل مــن الــسهل الوأصــبح التــشجیع، 
ـــم ،محـــل بنـــاء القرمیـــد، وذلـــك بعـــد انتهـــاء الحـــروب الـــصلیبیة  إال أن هـــذا ل

 حیــث ظهــرت المبــانى بالقرمیــد، ولكــن ،یــنعكس فــى المخطوطــات المملوكیــة
 ،هــذه الظــاهرة علــى أنهــا تــراث فنــى لمدرســة الموصــلنعــزو مــن الممكــن أن 

ًكــال مــن ســوریا اســتخدام  نــرى أن یفــصل بینهمــا البحــر األحمــر، ومــن هــذا
  . ولبنان لمبانى القرمید المعاصرة فى العراق

ویتـضح التــصمیم الـصلیبى الــشكل للمدرسـة الــضریحیة بـشكل جلــى   
 والتـى تمثـل أروع مثـال ،فى جامع ومدرسة وضریح السلطان حـسن بالقـاهرة

، كمـا یتـضح هـذا التـصمیم فـى ضـریح )م١٣٥٨/هـ٧٦٠(للعمارة اإلسالمیة 
، ولعــل أهــم معــالم التــصمیم الــصلیبى وجــود فنــاء )م١٤٧٢/هـــ٨٧٧(یتبــاى قا

أعمقهـــم اإلیـــوان الـــشرقى، وهـــذا اإلیـــوان فـــى الوســـط محـــاط بأربعـــة أیوانـــات 
یعرف باسم إیوان المحراب أو القبلة، وقد یفصل بعـض األحیـان عـن الفنـاء 

  .بواسطة ساتر خشبى محفور
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عــــادة یكــــون فــــى ٕواذا كــــان هنــــاك ضــــریح لمؤســــس المدرســــة فإنــــه   
واألركـــان المختلفـــة فـــى  ویعلــوه قبـــة، ، أو بالجانـــب اآلخـــر للمحـــراب،الخلــف

  . الزوایا األربع لإلیوانات بها مدارس أو غرف مختلفة

 ولكنها غنیة بالزخارف التى كانـت إحـدى ،ًبسیطاوكان بناء القباب   
مــن فــن فــى العــصر المملــوكى، وكقاعــدة عامــة فقــد كانــت القبــاب الســمات 

وب األملــس، أمــا تلــك المزدانــة بــالخطوط المتعرجــة واألشــكال الهندســیة الطــ
واألرابیسك فقد كانت تبنى من الحجارة المنحوتة، ولقد اسـتخدمت تـشكیالت 
النجـــــوم فـــــى قبـــــة مـــــسجد قایتبـــــاى بالقـــــاهرة، وأمـــــا فـــــى مـــــسجد برقـــــوق فقـــــد 
استخدمت الخطوط المتعرجة العریضة لتغطى القبـة مـن أسـفلها إلـى قمتهـا، 

ـــوان، ومـــن العمـــارة مـــن ســـمات و المملوكیـــة اســـتخدام الحجـــارة المختلفـــة األل
الممكــن مــشاهدة بعــض هــذه الــسمات المعماریــة فــى المنمنمــات التــصویریة، 

 البرجیة بناء آثار معماریة بـارزة معظمهـا قـد بنـى یكولقد شهد عصر الممال
  . فى القاهرة

 ،قبـاب والمـآذنوفى الوقت الذى ازدانت فیه المساجد من الخارج بال  
 ،والبوابات المزخرفة نجد أنها ازدانت من الداخل بأنواع مختلفـة مـن الزخرفـة

ویبــدو أن الــثمن كــان .  والرخــام والزجــاج، واألرابیــسك،مثــل النقــوش الكتابیــة
ًمرتفعــــا جــــدا، فیقــــال أن الــــسلطان المملــــوكى   ٨٠٠٠كــــان ینفــــق ) الناصــــر(ً

العتبـار أن العمـال كـانوا مـسخرین  مع األخذ فى ا،ًقطعة ذهبیة یومیا للبناء
أى أن تلــك المبــالغ ال تــشمل األجــور، وفــى أثنــاء عهــده الــذى شــاهد ثــالث 

 بنـــى أكثـــر )م١٢٤٠ – ١٣٠٩-١٣٠٨ – ١٢٩٤/١٢٩٨-١٢٩٣(فتـــرات 
  . ًمن ثالثین مسجدا



 -١٣٢-

ـــة وصـــلت إلـــى    ـــا نـــستطیع أن نقـــول أن الحـــضارة المملوكی ومـــن هن
عـن طریـق قنـاة، ففـى ندریة بالنیـل تلك الحقبة، وقد ربطت اإلسكذروتها فى 

  . لرفع میاه النیل إلى القلعة) مجرى العیون( شقت قناة )م١٣١١(سنة 

كــــذلك ازدهـــــرت بعـــــض الفنـــــون الـــــصغرى، مثـــــل البرونـــــز وأعمـــــال   
 وزخرفـة المـصاحف، وقــد صـنعت أبـواب المــساجد ،النحـاس وزجـاج القنادیــل

لفــضة، كمــا ازدهــرت  با،وازدانــت المــصابیح والمــشعداناتوزینــت بــالبرونز، 
 واســــــتخدمت الزخــــــارف المحفــــــورة فــــــى عمــــــل المنــــــابر ،األعمــــــال الخــــــشبیة

الخـــشبیة، واتـــسم عهـــد قایتبـــاى باســـتخدام األرابیـــسك، كمـــا ازدهـــرت الفنـــون 
وقــد وصــلت زخرفــة . الــصغرى بــصورة ملحوظــة لــم توجــد منــذ عهــد الناصــر

 ،الزینـة وكانـت األغلفـة غایـة فـى ،المصاحف إلى أوجهـا فـى عهـد الممالیـك
وكـــــان علیهـــــا العدیـــــد مـــــن الكتابـــــات الكوفیـــــة، وكانـــــت األشـــــكال الهندســـــیة 
المستخدمة هنا مثل تلـك التـى اسـتخدمت فـى األعمـال الخـشبیة علـى خلفیـة 

  . نباتیة

أهمیـة كبـرى، ولـذلك فلـن یـتمكن إن زخرفة المصاحف لموضوع ذو   
وطـات المخطهذا الكتاب من تغطیـة ذلـك الموضـوع، ولكـن البـد مـن دراسـة 

وحتـى اآلن لـیس هنـاك أى دلیـل علـى . المدنیة فى ظل هذه الخلفیة الثقافیة
اإلنجــــازات األخــــرى وخاصــــة الثقافیــــة، ومــــع ذلــــك ازدهــــرت كتابــــة التــــاریخ 

الـذى كـان ) م١٢٨٢-١٢١١/هــ٦٨١-٦٠٨(والسیر، فقد كتب ابن خلـدون 
ـــارة عـــن مجموعـــة مـــن   ســـیرة ألشـــهر ٦٨٥قاضـــى قـــضاة ســـوریا كتـــاب عب

  .  والمقریزى، والسیوطى، ومن بین المؤرخین ابن تغربردىالمسلمین،

 مــن أعظــم )م١٤٠٦/هـــ٨٠٩(ویعتبــر ابــن خلــدون الــذى تــوفى فــى   
ًفالسفة التاریخ العربـى، وقـد عاصـر حكـم الـسلطان برقـوق، كمـا كـان موفـدا 
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 مــن قبــل لتفــاوض مــن أجــل الــسالم إلــى القائــد المغــولى تیمورلنــكلًأو رســوال 
ًقــــــــــوق، وكــــــــــان أیــــــــــضا النــــــــــورى الــــــــــذى تــــــــــوفى الــــــــــسلطان فــــــــــرج بــــــــــن بر

 مـــن أعظـــم )م١٤١٨/هــــ٨٢١(، والقلقـــشندى الـــذى تـــوفى )م١٣٢٢/هــــ٧٢٢(
  . الموسوعیون

ـــدین المتـــشددین، وفـــى العـــصر    أمـــا ابـــن تیمیـــة فكـــان مـــن رجـــال ال
ًالمملــوكى أیــضا انتــشرت روایــة القــصص حتــى أن ألــف لیلــة ولیلــة اتخــذت 

كذلك انتشرت مختلف ذا العصر، شكلها النهائى المعروف فى الغرب فى ه
األلعاب الریاضیة للفرسان مثل المبارزة والرمى بالسهام واألعمال البطولیـة، 
وقــد صــورت تلــك األعمــال فــى المخطوطــات المملوكیــة، وفــى نفــس الوقــت 

 وقــد ظهــرت مــسرحیات خیــال ،اســتمتع عــدد كبیــر مــن المــواطنین بالمــسرح
ًالظل التى أثرت تأثیرا كبیرا على فن    . الرسمً

أثنـــاء فتـــرة ومـــن الواجـــب وصـــف مجتمـــع الممالیـــك الرســـمى، وفـــى   
مــــن أحفــــاد  الممالیــــك یقومــــون باختیــــار الــــسالطین الممالیــــك البحریــــة كــــان

الـسالطین عـادة یختـارون السالطین، وفى أثنـاء فتـرة الممالیـك البرجیـة كـان 
  . بطریق االنتخاب حسب األقدمیة ولیس عن طریق الوراثة

ًمـــن أن حكـــم الـــسلطان كـــان حكمـــا مطلقـــا فإنـــه كـــان وعلـــى الـــرغم    ً
وكان من طبقة أصـحاب الـسیوف هـذه كـان یساعده قادة عسكریین ووزراء، 

یتم اختیار حكام مقاطعات سـوریا الخمـس، وكـان هـؤالء األمـراء أمـراء علـى 
ـــى ١٠٠ ـــة، وكـــان هـــؤالء أمـــراء عل ـــة الثانی ـــون الطبق ـــوك، وهـــم یمثل  ٤٠ ممل

 ١٠قیة، وكـــان یلـــى تلـــك الطبقـــة أمـــراء علـــى مملـــوك تـــصحبهم فرقـــة موســـی
  .  ممالیك٥ممالیك یلیهم أمراء على 
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 مملـــوك، أمـــا بـــاقى ١٠٠٠باختیـــار أمـــراء الــــ وكـــان الـــسلطان یقـــوم   
ًاألمراء فى المقاطعات فقـد كـان یقـوم الـسلطان أحیانـا باختیـارهم أو یختـارهم 

  . حكام المقاطعات المحلیة

الدولـــة ممالیـــك ذو مناصـــب وقـــد حـــرص الممالیـــك علـــى أن یـــشغل   
  ).  مملوك١٠٠٠أمراء الـ (كفاءة عسكریة عالیة 

ًوبجانب المناصب العسكریة كـان هنـاك موظفـون مـدنیون، وعمومـا   
 والمـوظفین المـدنیین، ،یمكن تقسیمهم إلى فئتین، أصحاب المقامـات الدینیـة
 ًواجباتــه المحــددة، فمثــالوقـد كــان القــصر یتكــون مــن جهــاز مـنظم لكــل فــرد 

ـــدار ،كـــان البـــشمكدار یقـــوم بحمـــل خـــف الحـــاكم یقـــوم بحمـــل  وكـــان الجوكن
، وقد كان اسـم كـل مملـوك یتكـون مـن خمـسة )لعبة الهوكى(مضرب البولو 

مقـــاطع لتوضـــح مكانتـــه فـــى الـــسلطة، ومـــن هـــذا التـــشكیل یتـــضح لنـــا ســـبب 
افتقــار الفــن المملــوكى للواقعیــة، وقــد تــشابهت التــصمیمات الهندســیة لــبعض 

  .  ونحت العاج،مع تلك المستخدمة فى األعمال الخشبیةالمالبس 
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  مصادر التصویر العربى فى العصر المملوكى : ًثانیا

، وذلك حضارة راسخة خاصة بهم أن یقیم العرب من المتحتم كان   
الـــسابع / األول الهجـــرىمنـــذ انطالقهـــم مـــن شـــبه الجزیـــرة العربیـــة فـــى القـــرن 

والمعروفــــة ضــــى الموجــــودة بالــــشمال المــــیالدى، لیغــــزو ویــــستقروا فــــى األرا
بالهالل الخـصیب، وكـذلك غـرب أفریقیـا، وقـد اسـتعان العـرب بـسكان الـبالد 

كان من الطبیعى أن یوجد المتفوحة لمساعدتهم على إرساء حضارتهم التى 
  . بها عناصر غیر عربیة

ومــن الممكــن تقــسیم تلــك العناصــر إلــى ثــالث البیزنطیــة والــساسانیة   
وتلـــك العناصـــر الحـــضاریة هـــى التـــى أثـــرت علـــى الرســـوم وآســـیا الوســـطى، 

  . العربیة

 الفتــرة المبكــرة زخرفــة وقــد كانــت كلمــة الرســم أو التــصویر تعنــى فــى  
الفسیفــــــساء، وكــــــذلك الزخرفــــــة علــــــى الزجــــــاج واألوانــــــى، وكــــــذلك اللوحــــــات 
الجداریــة، وفــى خــالل عهــد الممالیــك أصــبحت كلمــة التــصویر تعنــى زخرفــة 

والتــــى  حیــــث أصــــبحت أحــــد أشــــكال الفــــن الفــــردى، الكتــــب والمخطوطــــات،
  . انتشرت على نطاق واسع

إذا كــان اإلســالم قــد أبــاح ومــازال العدیــد مــن األشــخاص یتــسائلون   
تــــصویر األشــــخاص أم ال؟ فــــى حــــین أن الحــــدیث النبــــوى یــــدین التــــصویر 

ال یؤیـــد هـــذا االتجـــاه إال أنـــه یـــدین تـــصویر الـــرأى الـــذى والمـــصورین فـــإن 
  . علیها اإلسالم تؤدى إلى الوثنیة التى قد قضى التىاللوحات 

فــــى معظــــم أنحــــاء العــــالم  وجــــود النحــــت وحتــــى اآلن مــــن النــــادر  
علــــى وجــــود حــــضارات ، ووجــــود النحــــت أو التمثایــــل إنمــــا یــــدل ىاإلســــالم
إن تصویر األشـخاص قـد حـرم ألنـه قـد قیـل أن .  أو استعمار أوربى،غربیة
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التصاویر أن ینفخ الحیاة فى تلك من المصور  فى یوم القیامة سوف یطلب
  . حیث أنه قد نافس هللا فى الخلق

 وهكـذا فـإن هللا ال یعـرف فقـط ،كذلك فإن كلمة مـصور تعنـى خـالق  
 إنــسان والبــد وأن نتــذكر أن النبــى المــصور، ًعلــى أنــه خــالق ولكــن أیــضا 

لـذلك لـم یوجـد أى فـن  اصطفاه هللا لنـشر كلمتـه فـى األرض، ،كسائر البشر
لـــك رفعـــت ً، ولكـــن بـــدال مـــن ذعلیـــه الـــصالة والـــسالمحـــول الرســـول مقـــدس 

 وازدانــــت المــــساجد بآیــــات مــــن القــــرآن ،الكلمــــة المكتوبــــة إلــــى منزلــــة رفیعــــة
  .  مصورة بأشكال مختلفة من الخطوط،الكریم

وبــالرغم مــن تلــك االتجاهــات المختلفــة التــى أدى الوصــول بهــا إلــى   
كال الهندســیة، فقــد كــان هنــاك إبــداع فنــى عــالى للخطــوط والرســومات واألشــ

بعـــــض العـــــادات التـــــى اكتـــــسبها العـــــرب عنـــــدما غـــــزوا الـــــبالد ذات الثقافـــــة 
  . ًالرومانیة واإلغریقیة، ولقد استطاع التصویر أن یبقى حیا

مــن المحتمــل أن تكــون بیزنطــة قــد أســهمت فــى التــصویر العربــى،   
 الـرغم مـن وكذلك فى بناء وزخرفـة مختلـف اآلثـار اإلسـالمیة األولـى، وعلـى

فقــــد كــــان هنــــاك ارتباطــــات الحــــروب المــــستمرة بــــین العــــرب والبیــــزنطیین، 
-٧٢(ٕحضاریة واداریة وتجاریة وثیقة، ففى األیام األولى للخلفـاء األمویـون 

تم اختیار اإلدارة المحلیة ونظم الضرائب، وكذلك تم ) م٧٥٠-٦٩١/هـ١٣٢
  .)م٦٩٦/هـ٨٠(االحتفاظ بالعملة البیزنطیة وذلك حتى سنة 

وقــــــد اعتبــــــر بعــــــض الدارســــــین أن العــــــرب كــــــانوا یعــــــدون أنفــــــسهم   
ولقـد تـم اسـتخدام الفسیفـساء باألسـلوب . لالستیالء على عـرش القـسطنطینیة

 فـى عهـد )م٦٩١-٦٨٧/هــ٧٢-٦٨(البیزنطـى فـى قبـة الـصخرة فـى القـدس 
الخلیفـــة األمـــوى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان، وكـــذلك فـــى المـــسجد األمـــوى فـــى 
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فى العام الذى توفى فیه مؤسسه الولید بن عبـد الملـك، دمشق والذى اكتمل 
وكذلك فى مسجد المدینـة، كمـا یتـضح التـأثیر البیزنطـى كـذلك فـى تـصاویر 

  . الكتب، وفى الكتب العلمیة

ولقــد تــرجم العــرب الكتــب اإلغریقیــة والمــسیحیة وذلــك لــرغبتهم فــى   
عــد تغییــر المعرفــة العلمیــة، ومــن هــذا الطریــق انتقلــت الــصور التوضــیحیة ب

تفاصـیل الوجـه والمالبـس، وفــى مكتبـة متحـف طوبقابوســراى مثـل علـى هــذا 
فـــى مكتبـــة فرنـــسا الوطنیـــة قـــد االتجـــاه، وفـــى مقامـــات الحریـــرى المحفوظـــة 

البیزنطیــة فــى غایــة الوضــوح، فــى مالمــح الوجــوه ظهــرت األشــكال والنمــاذج 
متـأخرة وخاصة اللحى وأغطیة الرؤوس، وقد أثر الفـن البیزنطـى فـى مدرسـة 

ًللمــصورین عرفــت باســم الیعاقبــة الــسوریین التــى تعتبــر جــزءا مــن المدرســة 
ًوفـــــى األصـــــل كانـــــت مدرســـــة الیعاقبـــــة الـــــسوریین تعتبـــــر مـــــصدرا األولـــــى، 

ولكن من المعتقد اآلن أن العـرب قـد أثـروا علـى مـصورى للتصویر العربى، 
  . الیعاقبة السوریین

د لعب الـدور الرئیـسى، إنه لمن الصعب القول بأى من األسلوبین ق  
وخاصــة فــى مجتمــع متماســك كــالمجتمع اإلســالمى فــى القــرن الثالــث عــشر 
المــیالدى، وبعــد دراســة عمیقــة لتلــك المدرســة قــرر جوجــو كــوكس أن األثــر 

اإلنجیـل البیزنطى والعربى واضـح فـى تلـك المدرسـة، وأن مخطوطـة فـصول 
خطوطـة مقامـات مثل مدرسة التصویر هذه، وبمقارنة الصور التوضیحیة لم

ـــــسوریین أو الكنیـــــسة  ـــــة ال ـــــى مـــــن تـــــصویر المـــــصورین الیعقاب ـــــرى الت الحری
النـــسطوریة یتـــضح األصـــل المـــشترك لتلـــك التـــصاویر، كـــذلك فـــإن تـــصاویر 
الكنیسة النـسطوریة التـى وجـدت فـى سـامرا فـى العـراق تكـشف أن المـسلمین 

  . استخدموا المسیحیین إلدخال الموضوعات الدینیة فى فنهم
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یـــران الـــساسانیة كانـــت المـــصدر الثـــانى فـــى اإللهـــام التـــصویرى إن إ  
للعرب المسلمین، ویتضح التأثیر الساسانى فى اللوحة الجصیة للملوك وهـم 

  ). ًفى األردن حالیا(ینادون حاكم العالم وذلك فى قصیر عمرة 

ــــات، وكــــان موضــــوعه    ــــرى ذو طبق ــــن أث ــــساسانى ف ــــن ال ــــر الف ویعتب
بـین الـسماء والبـشر فـى الخیـر، وهـو الوسـیط الرئیسى هو أن الملك مـصدر 
فـى لوحـة  للنظام الجامـد الـذى كـان متبـع یتمثـإقامة العالقات الصحیحة، فا

ومــن الممكــن رؤیــة ذلــك الحــاكم وهــو جــالس علــى العــرش یحــیط بــه أتباعــه، 
فــى تــصاویر بعــض المخطوطــات العربیــة، كمــا فــى صــورة أمیــر یــدعى بــدر 

 فـى وظجزاء كتاب األغانى لألصفهانى محفالدین لؤلؤ فى أول ورقة ألحد أ
  . استانبول

ویتضح كذلك التأثیر الساسانى فـى المخطوطـة المملوكیـة لمقامـات   
تــصور المرســومة الحریــرى، وهــذه المخطوطــة محفوظــة فــى فیینــا، والــصورة 

ًأمیــرا علــى العــرش محاطــا بأتباعــه، ومــن أهــم  الجوانــب الــساسانیة فــى تلــك ً
أحـد الدارسـین ( المالئكة، وقد تتبـع أرنولـد لتى یلبسها التیجان اىالمنمنمة ه

 وحفـــالت الـــشراب فـــى ،مـــشاهد للمالئكـــة ومنـــاظر الـــصید) للفـــن اإلســـالمى
 وربطهـــا بأصـــولها فـــى الفـــن الـــساسانى، أن موضـــوعات ،التـــصویر اإلیرانـــى

فسیفــــساء أحــــد قــــصور الــــصحراء (ًالتــــصویر المتكــــررة كأســــد یقتــــل غــــزاال 
مثلـــین آخـــرین علـــى التـــأثیر الـــساسانى وأزدة ر وقـــصة بهـــرام جـــو) بـــاألردن
زدة وشـــجاعته الفائقـــة فـــى الرمایـــة هـــو أحـــد أأن قـــصة بهـــرام جـــور والقـــوى، 

  . الموضوعات الشعبیة للتصویر اإلیرانى

 اإلیرانــى هــو آســیا الوســطى، وفــن آســیا والمــصدر الثالــث للتــصویر  
والـــصینیة، الوســـطى هـــو مـــزیج مـــن التـــأثیرات البوذیـــة والمـــسیحیة والمانویـــة 
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ویبـــــدو أن التـــــأثیر المـــــانوى والـــــصینى همـــــا الغـــــالبین، فمـــــن المعـــــروف أن 
نشر مذهبهم الدینى، ولكـن القلیـل فى المانویین قد استخدموا الفن المزخرف 
ن األلقـاب قـد مثلـت بطریقـة واضـحة إًجدا من أعمالهم قد تبقى حتـى الیـوم، 

ًركــــستان فــــرارا مــــن مزخرفــــة وبخلفیــــة نباتیــــة، وقــــد هــــرب المــــانویین إلــــى الت
 ولكــن بقــى فــنهم لیــؤثر فــى الفنــانین المــسلمین، كمــا أنهــم شــكلوا ،االضــطهاد

فـــى الـــصین والتركـــستان حلقـــة وصـــل بـــین الفـــن الـــصینى واإلســـالمى، وقـــد 
اتــضح التــأثیر الــصینى فــى المنمنمــات اإلســالمیة عنــد احــتالل المغــول فــى 

  .القرن الثالث عشر المیالدى

ة وبعض األلوان الخاصة بالشرق األقصى وتتضح المناظر الصینی  
 وكــــذلك فــــى مخطــــوط اآلثــــار الباقیــــة للعــــالم ،فــــى مخطــــوط منــــافع الحیــــوان

  .١٦١ فى مكتبة جامعة أدنبرة رقم ، المحفوظوالمؤرخ القزوینى

ًوقــد كــان التــصویر الفارســى متــأثرا بــالفن الــصینى أكثــر منــه بــالفن   
ـــین العناصـــر األخـــرى التـــى  و،العربـــى المبكـــر، وهـــذا واضـــح فـــى شـــكل التن

ظهــرت فــى المنمــات الفارســیة، وهنــاك مخطوطــة أخــرى فــى مكتبــة جامعــة 
 وهــى ٢٠ بــرقم )م١٢٠١/هـــ٥٩٨(أدنبــره وهــى جــامع التــواریخ لرشــید الــدین 

توضــــح التــــأثر بــــالفن الــــصینى فــــى أشــــكال الــــسحب والطیــــور مثــــل التنــــین 
  .  والجبال إلى آخره، واألشجار،األسطورى

كــــن مــــشاهدة بعــــض العناصــــر الفنیــــة الخاصــــة كمــــا أنــــه مــــن المم  
 الـذى یوجـد فـى مكتبـة األسـكولایر ،بالشرق األقصى فى كتاب منافع الحیوان

، الــذى یعتبــر أحــد المخطوطــات المملوكیــة الــذى أنــتج فــى فتــرة )٨٩٨(بــرقم 
  . التطور الفنى ألسرة الممالیك
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بـى وهناك خمسة مراكز أساسیة للنشاط الفنى بالنسبة للتصویر العر  
ومــصر ) بغــداد(وجنــوب العــراق ) الموصــل(وهــم فــى ســوریا وشــمال العــراق 

المملوكیــة وســوریا وأســبانیا والمغــرب، وفــى هــذه المراكــز كــان یوجــد بعــض 
 بالتـــصویر، ومـــن أبـــرز هـــذه المـــدارس مدرســـة الموصـــل ةالمـــدارس الخاصـــ

  . وبغداد والمدرسة المملوكیة فى مصر وسوریا

 قبــــل العــــصر المملــــوكى للتــــأثیر ولقــــد خــــضع الفنــــانون فــــى ســــوریا  
 قبــل ،البیزنطــى فــى الوقــت الــذى ســیطر فیــه الفنــانون الفارســیون مــن إیــران

ــــأثیر  ــــصویر فــــى الموصــــل، ویظهــــر بوضــــوح الت ــــى مدرســــة الت المغــــول عل
كمـا فـى كتـاب  ،الفارسى السلجوقى الفارسى فى أسفل وأعلى لوحات الكتاب

ربمــا تعتبــر مــن أهــم المكتــب التریــایق الــذى یوجــد فــى فیینــا، وهــذه المدرســة 
 حیـــث أنهــا تمثـــل أســلوب فتـــرة االنتقــال، فتظهـــر عالمــات مـــن ،التوضــیحیة

  .  وفى الوقت نفسه تأثیر األسلوب المملوكى،المخطوطات المبكرة

وتعتبـــر الخلفیـــة الحمـــراء مـــن أهـــم ممیـــزات أســـلوب الموصـــل، وهـــو   
ان بـــرقم یظهـــر فـــى فـــصول اإلنجیـــل الـــسورى التـــى توجـــد فـــى مكتبـــة الفاتیكـــ

٥٥٩ .  

وتتــــصف مدرســــة الموصــــل بالتــــشكیالت البــــسیطة ذات الخلفیــــات   
ًالبسیطة أیضا، ومن ناحیة أخرى فإن مدرسة بغداد قد قامـت بعمـل الـصور 

 إحـداهما ،الواقعیة والحیویة، وخاصة فـى المخطـوطتین العظیمتـین للمقامـات
دیمیــــة أكا(توجــــد فــــى بــــاریس فــــى المكتبــــة القومیــــة، واألخــــرى فــــى لیننجــــراد 

ً، إن المنــاظر الطبیعیــة والمعــالم المعماریــة قــد لعبــت دورا هامــا فــى )العلــوم ً
، والمدرســـة الفاطمیــة للتـــصویر فهــى ثـــانى مدرســة عربیـــة اســـتعملت الرســوم

نفـــس الدرجـــة مـــن الواقعیـــة فـــى فنهـــا، وقـــد كـــان هنـــاك بعـــض معـــالم التـــأثیر 
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 الـــشكل وقـــد أظهـــرت مدرســـة بغـــداد براعـــة فـــى فهـــمالـــساسانى والموصـــلى، 
اإلنـــسانى أكثـــر مـــن المظهـــر المـــسطح لمدرســـة الموصـــل ومعالجـــة الثنیـــات 

  . بطریقة مستقیمة

إن األســــلوب المملــــوكى قریــــب ألســــلوب مدرســــة الموصــــل، ومــــن   
 واألشــكال ، الثیــابالمعــالم التــى انتقلــت إلــى التــصویر المملــوكى هــى إبــراز

 وبعـــض ، والنجـــوم، والرمـــز للـــسماء كقطـــاع الـــشمس،التـــى تـــصور الفـــضاء
األشــكال الهندســیة المختلفــة علــى النــسیج، والتفــسیر المحتمــل لــذلك هــو أن 
المـــصورین مـــن شـــمال العـــراق قـــد فـــروا مـــن المغـــول وجـــاءوا بأســـلوبهم إلـــى 
ًمصر، وأخیرا البد من ذكر بعض التقالیـد التـى أثـرت علـى المـدارس سـابقة 

  . الذكر

بطریقـة أكثـر الحیوانات لرسوم لقد صورت معظم األعمال الزخرفیة   
فـى مـا هـو  وهـذا سـیتم مناقـشته ، وأكثـر طبیعیـة مـن الـصور اآلدمیـة،واقعیة
  . قادم

وعلى العموم فإن الفنانین العرب كان لهـم قـدرة كبیـرة علـى تـصویر   
الحیوانــات، وهــذا االخــتالف یبلــغ غایــة الوضــوح فــى المنمنمــات المملوكیــة، 

رســومة بهــاالت نورانیــة وهنــاك اتجــاه عــام آخــر وهــو أن األشــكال اآلدمیــة م
تحیط بها، إن هذه السمة مـن الممكـن أن تكـون قـد انتقلـت عـن طریـق الفـن 

  . البیزنطى أو أنها فكرة زخرفیة للفنان
< <
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  المخطوطات والموضوعات الموضحة فى التصویر المملوكى : ًثالثا

لقد تشابهت المخطوطات الرئیسیة وكـذلك الموضـوعات التـصویریة   
 المرســــومة حــــسب المدرســــة العراقیــــة فــــى التــــصویر بهــــا مــــع المخطوطــــات

 وأســــاطیر بیــــدبا ،وكانــــت أكثــــر المخطوطــــات المملوكیــــة مقامــــات الحریــــرى
ً ولقـــد صـــورت أیـــضا العدیـــد مـــن المخطوطـــات ذات الطـــابع ،)كلیلــة ودمنـــة(

 مكانــة وربمــا هــذه المخطوطــات قــد ذوقــت ألشــخاص ذو ویبــدو أن ،العلمــى
  . لبالط الملكى نفسهلذوقت 

د وصــــلتنا مخطوطــــة مــــن كتــــاب الحیــــوان للجــــاحظ ویبــــدو مــــن ولقــــ  
 كمـا ذكـر فـى إحـدى ،ًالنص المـصاحب لهـا أنهـا عملـت خصیـصا للـسلطان

ًمخطوطـــات المقامـــات الموجــــودة فـــى المكتبــــة البریطـــانى أنهــــا كانـــت ملكــــا 
الـــــضرائب فـــــى دمـــــشق ویـــــدعى أحمـــــد بـــــن جـــــیالر للمـــــشرف علـــــى جمـــــع 

الحریــرى فهــو فنــان مــن البــصرى الموصــلى، أمــا شخــصیة أبــو أحمــد القاســم 
ًأنتج مخطوطا أدبیا فـى مقامـات یتـألف مـن خمـسین قـصة تتعلـق بمغـامرات  ً
أبــى زیــد مــن ســروج، وكــان یعــرض فطنتــه مــع تمكــن غیــر عــادى مــن اللغــة 
العربیــة، ویقــال أن الكاتــب نفــسه هــو الحــارث بــن همــام الــذى یــروى القــصة 

ٕوالتى غالبا ما تكـون لهـا مغـزى أخالقـى وارشـا  وتتنـاول القـصص كیفیـة ،دىً
 وكیفیـــة تجریـــدهم ،كثیـــرینتحایـــل أبـــى زیـــد الـــسروجى وابنـــه علـــى أشـــخاص 

ً وغالبــا مــا كــان یحــضر أبــو زیــد للمحاكمــة ،أمــوالهممــن لهــؤالء األشــخاص 
 وهنـاك خمـس ،الخـصبوخیالـه  ،ًولكن كان دائما یدبر للفرار بلسانه السریع

 والرابعــة فــى ،تبــة البریطانیــةنــسخ مملوكیــة لهــذا العمــل ثــالث منهــا فــى المك
والثالثـــة  والخامـــسة فـــى المكتبـــة األهلیـــة بفیینـــا، ،المكتبـــة البودلیـــة بأكـــسفورد

ـــا مـــن أصـــل ســـورى ـــدو أن الرابعـــة والخامـــسة مـــن مـــصر ،ًاألوائـــل غالب  ویب
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وأســاطیر بیــدنا أو كلیلــة ودمنــة هــى مــن نــوع األســاطیر الــشرقیة عــن اثنــین 
  . ن رئیسیینكشخصی) كلیلة ودمنة(من الثعالب 

ویتكـــون هـــذا العمـــل العربـــى مـــن خمـــس عـــشرة ترجمـــت مـــن اللغـــة   
 ولهــا مــصدر )م٧٦٠( المتــوفى ســنة ، بواســطة عبــد هللا بــن المقفــع،البهلویــة

 وعلـى الـرغم مـن أن كلیلـة ، وهى لغة بعض أقالیم الهنـد،سكریتیةنباللغة الس
قمــة الفــصاحة  فإنهــا ال تمثــل ،ودمنــة تعتبــر مــن أقــدم األمثلــة العربیــة للنثــر

 وهنــــاك أربــــع نــــسخ مــــن هــــذا المخطــــوط موزعــــة علــــى المكتبــــات ،والبالغــــة
  : العالمیة

 ،وقامت السیدة والزر بعمل دراسات عن هـذه المخطوطـات األربعـة  
ًوخاصـــة نـــسخة أكـــسفورد التـــى تعتبـــر أكثـــرهن حفظـــا وأحـــسنهن حـــاال، أمـــا  ً

 ثــم )یالدىحــوالى القــرن الرابــع عــشر المــ(مخطــوط میــونیخ فیعتبــر أقــدمهن 
حــــوالى منتــــصف القــــرن الرابــــع عــــشر (یلیــــه العمــــل الموجــــود فــــى بــــاریس 

 ویبـــدو أن )م١٣٥٤/هــــ٧٥٥(وقـــد أرخ مخطـــوط أكـــسفورد بعـــام ). المـــیالدى
مخطــوط بــاریس تــم إنجــازه فــى نفــس التــاریخ ویبــدو أن رســم المخطــوطتین 

  : ًالسابقتین قد تم اعتمادا على مخطوط میونیخ

  . قصة الكنز - ١

 . األرنب البرىقصة السد و - ٢

 . قصة معركة األسد والثور - ٣

 . قصة القردین - ٤

 .قصة زوجیة البازیار - ٥

 . قصة األسد والدبة - ٦
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ـــة المحفوظـــة  ـــة ودمن ـــدو مخطوطـــة كلیل ـــات وتب ـــة والكائن ـــر حیوی ـــاریس أكث بب
الحیة بها أكثر حیاة على غیر ما هو معتاد فى هذه المدرسة، أما مخطـوط 

 أقـل األعمـال )م١٣٨٨/هــ٧٩١(خـة كلیلة ودمنـة المحفوظـة بكمبـردج والمؤر
ًالسابقة حیویة وأكثر إتباعا للتقالید الثالث األخریات ومنمنماتها الركیكة فى 

  . حالة حفظ معقولة

وتصور ورقـة منهـا القـصة األولـى مـن األسـاطیر األسـد وهـو یتلقـى   
النــصیحة مــن أمـــه والواقــع أن هـــذه الورقــة قـــد عثــر علیهـــا ضــمن مجموعـــة 

ة قبل إرسالها إلى مكتبة كمبردج ولسوء الحظ فإن هذه الورقة الجنیزة بالقاهر
  . هى كل ما تبقى من المخطوط السابق

وبمقارنــة هــذه الورقــة بالمخطوطــات المــصورة األربــع الــسابق ذكرهــا   
نجد أنهـا تـشترك مـع المخطوطـات فـى طـابع الحیویـة كـصفة أساسـیة وعلـى 

علیهـا طـابع اسـتخدام الرغم من ذلك فـإن مخطوطـة أكـسفورد ومیـونخ یغلـب 
 كمــــا أن معالجــــة مظــــاهر الطبیعــــة قریبــــة للغایــــة مــــن ،الخطــــوط المــــستقیمة

 والمحفوظـــة فـــى ،أســـلوب المدرســـة العراقیـــة فـــى هـــذه الورقـــة الـــسابق ذكرهـــا
  .  ولذا فهى تعتبر حلقة وصل بین المدرستین العراقیة والمملوكیة،كمبردج

رقـــة الـــسابقة وأوراق وقـــد قـــام ریتـــشارد اتنجهـــاوزن بمقارنـــات بـــین الو  
 وهــذه الورقــة معروضــة ،مــصورة مــن مخطــوط آخــر مــن كتــاب كلیلــة ودمنــة

 وقـصة ، وتـصور قـصة الحـصان والخنزیـر،اآلن فى متحـف فریـر بواشـنطن
 وتتــشابه الخلفیــة الذهبیــة واإلطــارات علــى مثیلتهــا فــى بعــض ،الدبــة والقــرود

 مخطوطـــات  كمـــا تتـــشابهربال،تـــصاویر كتـــاب منـــافع الحیـــوان فـــى االســـكو
فـــى منتـــصف القـــرن الرابـــع  التـــى تنـــسب علـــى األرجـــح لمـــصر ربالاألســـكو

  . عشر المیالدى
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للجــاحظ المحفــوظ فــى میالنــو كمــا تحتــوى تــصاویر كتــاب الحیــوان   
العدید من مناظر الحیـوان علـى الـرغم مـن هـذه التـسمیة فـإن كتـاب الحیـوان 

 ،وفلــسفیةهوتیــة هــذا لــم یكــن یتعلــق بــالحیوان فقــط بــل كــان یحــوى كتابــات ال
 كمــا أظهــرت بعــض الكتــب الطبیــة ،وكــذلك معلومــات تتعلــق بعلــم االجتمــاع

تیـــشوع الـــذى كتـــب خوكـــذلك تلـــك التـــى تتعلـــق بالتـــاریخ الطبیعـــى مثـــل ابـــن ب
ً أظهرت هذه الكتب اهتماما واضحا بالحیوان،منافع الحیوان ً .  

 البــــن ءابــــكمــــا ظهــــرت أشــــكال الحیوانــــات فــــى كتــــاب دعــــوة األط  
، محفـــوظ فـــى مكتبـــة األمبروزیانـــا )م١٢٦٣/هــــ٦٧٢(ومـــؤرخ بعـــام  ،بطـــالن

وقــد كتبــه أبــى الحــسن المختــار بــن حــسن بــن بطــالن وأبــى بطــالن بمــیالن، 
ًهــــــذا كــــــان طبیبــــــا مــــــسیحیا فــــــى بغــــــداد  وتــــــوفى فــــــى األناضــــــول حــــــوالى ،ً

 ، ویتــــألف هــــذا العمــــل مــــن عــــروض متنوعــــة لألطبــــاء،)م١٠٧٥/هـــــ٤٦٨(
ومــــن . ًلین موضــــحا جهلهــــم وعجــــزهمل الــــدجاوكــــذلك العــــرض لــــبعض حیــــ

ًتمثــل طبیبــا یــستیقظ مــن نومــه لیجــد ولیمــة غــذاء فــى ) ٤٣لوحــة (تــصاویره 
  .داره

فــــــى المكتبــــــة كمــــــا یتــــــضمن مخطــــــوط كــــــشف األســــــرار الموجــــــود   
 ویتنــاول هــذا ، وهــى مــن عمــل أبــى غــانم المقدســى،الــسلیمانیة فــى اســتانبول

 ویتـضح فـى هـذا ،طیـور وال، والحیوانـات،الكتاب الحدیث عن بعض الزهـور
 ویالحــظ أن الزخــارف كانــت ،المخطــوط التــأثیر الفارســى أكثــر مــن ذى قبــل

 كمــا یظهــر التــأثیر الفارســى فــى ، وهــو طــابع العــصر المملــوكى،ًأكثــر تأنقــا
  .األوضاع المختلفة لألشخاص

كمـــا توجـــد العدیـــد مـــن كتـــب الفروســـیة منهـــا كتـــاب نهایـــة الـــسؤال   
 وهـو محفـوظ فـى متحـف طوبقابوسـراى ،فروسـیةواألمنیة فـى تعلـیم أعمـال ال
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ًفـــى اســـتانبول، كمـــا یوجـــد فـــى المكتبـــة البریطـــانى أیـــضا مخطـــوطتین عـــن 
 أو مــا یتعلــق بالحــصان بوجــه عــام، ومــن الممكــن أن تكــون هــذه ،الفروســیة

 ،ً متقنــا مــن فنــهلتعلــیم الفروســیة حتــى یــصبح الفــارسالكتــب كتــب إرشــادیة 
ارزة بــین الفرســان منفــذة بطریقــة تقلیدیــة ونجــد فــى هــذا المخطــوط تمثیــل لمبــ

 كمــا یالحــظ أن ، وهــذه الكتــب أقــرب إلــى المــذكرات الحربیــة الحدیثــة،رتیبــة
 منهـا الـسیف ،األسـلحةًهذه المخطوطات قد حـوت أیـضا العدیـد مـن أشـكال 

 الـذى ظهـر ، وهنـاك الـصیف المقـوس، الذى عرف بالسیف العربـى،الطویل
 ،اإلضـــافة إلـــى الخنـــاجر وفـــؤوس الحـــرب ب،فـــى بدایـــة القـــرن الرابـــع عـــشر

 وكانـــت بعـــض ، التـــى تـــستخدم لتكـــسیر الـــدروع والرمـــاح والحـــراب،والعـــصى
 باإلضــافة إلــى ،فــصول هــذا الكتــاب تحــوى فــصول فــى المبــارزة والمــصارعة

 أو میادین سباق الخیل فى فتـرة الممالیـك البحریـة، ،تصاویر مالعب الخیل
ق بالفروســـیة فــى عـــصر الممالیـــك التـــى تتعلــكمــا قلـــت أعــداد المخطوطـــات 

 وذلك نتیجة التدهور العام الـذى حـاق بالدولـة وتتـشابه التـصاویر ،الجراكسة
 مـــــع ،الخاصـــــة بالفروســـــیة المحفوظـــــة فـــــى دار الكتـــــب المـــــصریة بالقـــــاهرة

 كــــذلك تتــــشابه مــــع مخطوطــــات ،مخطوطــــات الفروســــیة التــــى أشــــرنا إلیهــــا
  . لنالفروسیة المحفوظة بمكتبة شیستر بیتى فى دب

ــم والعمــل    ومــن المخطوطــات الهامــة كتــاب الحیــل الجــامع بــین العل
، والجــرزى هــذا صــانع مــاهر ومبــدع )م١٣١٥/هـــ٧١٥( مــؤرخ بعــام للجــرزى

سـتة أجـزاء، الجـزء  للحیاء أو التدابیر المیكانیكیة ویتـألف عمـل الجـرزى مـن
 ،النمــاذجاألول فــى كیفیــة عمــل الــساعات، والجــزء الثــانى فــى كیفیــة عمــل 

 والجـزء ،الجزء الثالث فى كیفیة عمل األباریق واألكواب لنقل الـدم والغـسیلو
.  والتـى ال یمكـن تغییـر أشـكالها،الرابع فى كیفیة عمل األحواض والنـافورات

والجــــزء الخــــامس فــــى كیفیــــة عمــــل أدوات لرفــــع المــــاء مــــن المیــــاه الــــضحلة 
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ـــة، أمـــا الجـــزء الـــسادس واألخیـــر فكـــان فـــى كیفیـــة عمـــل العد یـــد مـــن الجاری
األشـــــیاء األخـــــرى المتنوعـــــة، ویبـــــدو أن مؤلـــــف هـــــذا الكتـــــاب اعتمـــــد علـــــى 

 ویعتبـــر كتـــاب قـــانون الـــدنیا وعجائبهـــا المحفـــوظ ،معلومـــات إغریقیـــة قدیمـــة
 والذى نفذ بواسطة أحمـد بـن علـى وهـو ،بمتحف طوبقابوسراى فى استانبول

  . مخطوط یعالج الموضوعات التاریخیة والجغرافیة بوجه خاص

   الخصائص العامة للتصویر المملوكى وموضوعاته الزخرفیة :ًرابعا

-١٢٥٠(تتمیـــز التـــصاویر المنتجـــة فـــى عـــصر الممالیـــك البحریـــة   
بأنهـــا ذات طـــابع زخرفـــى إلـــى حـــد بعیـــد، كمـــا یوجـــد فیهـــا عنـــصر ) ١٣٩٠

الجمـــود والتعبیـــر عـــن التجریـــد، ویعـــزى الـــسبب فـــى ذلـــك إلـــى تـــأثیر الغـــزو 
ً، إذ كان حدثا یمثـل هـذا  المیالدىلثانى عشرالمغولى الذى وقع فى القرن ا

أســـلوب انتهـــاج  وقـــوة دافعـــة نحـــو ًالقـــدر مـــن الخطـــورة البـــد أن یكـــون ســـببا
جدیــد، فقــد هــاجر بعــض الفنــانین إلــى جهــة الغــرب حــاملین معهــم عــاداتهم 
وتقالیدهم الفنیة المختلفـة، فكثیـر مـن الوجـوه المـصورة تـشیر إلـى أنهـا ترجـع 

 ،فنجــد العیــون الــضیقة المنحرفــة ذات الــشكل اللــوزىإلــى الــشرق األقــصى، 
والحواجب الرفیعة المقوسة، والفـم الـصغیر ذات الـشفاه المنحنیـة إلـى أعلـى، 

 واللحیــة الرفیعــة الــسوداء، فكــل هــذه الــسمات تــشیر إلــى ،والــشارب المتــدلى
  . أنها مغولیة الطراز

عــض  تتمثــل فــى ب،كمــا أن هنــاك مؤشــرات أخــرى للتــأثیرات الــشرقیة  
 التــى تظهــر منهــا طریقــة تــصفیف الــشعر ، وأغطیــة الــرأس،أشــكال المالبــس

علــى شــكل ضــفیرة متدلیــة مــن مــؤخر الــرأس، ومــن الواضــح أن هــذه الــروح 
 مثــل أشــكال ،الفنیــة الجدیــدة لــم تقتــصر علــى تمثیــل العناصــر المــستقلة فقــط

 بـــل ممـــا ال شـــك فیـــه أن األســـلوب واإلحـــساس بالفـــضاء ،الـــسحب المختلفـــة
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نتــائج (ً وطبقــا لمــا یــذكره بوشــتال فــان ،یتــسمان بطــابع الــشرق األدنــىككــل 
الغزو المغولى لم تدعم سـوى التطـور المطـابق لالتجـاه العـام للفـن المـصرى 
ًالذى كان مستعدا دائمـا لالهتمـام بآسـیا اإلسـالمیة مـن أجـل المثیـرات الفنیـة  ً

  ). الجدیدة

ع المـرء فـى مدى صـحتها عنـدما یـضوهذه العبارة صحیحة ویظهر   
الحـــسبان مـــا حـــدث فـــى العمـــارة علـــى ســـبیل المثـــال، فجـــامع ابـــن طولـــون 

 تــم تخطیطــه علــى غــرار الجــامع الكبیــر فــى ســامراء بقــدر ملحــوظ بالقــاهرة
نـــة ســـامراء، وهنـــاك ذذات الـــسلم الحلزونـــى مـــن نفـــس نـــوع مئوحتـــى مئذنتـــه 

ـــونى نتیجـــ ـــل اســـتمرار الطـــراز العراقیـــة فـــى الخـــزف الطول ـــة أخـــرى مث ة أمثل
 وكـذلك طریقـة الحفـر علـى العـاج إبـان عـصر ،الستقدام خـزافین مـن العـراق

أفریقیة، حیث انبعثـت وشمال  الذى كان لهم شأن عظیم فى مصر ،الفواطم
 إذ كانــــت االتــــصاالت الثقافیــــة متــــصلة بــــین ،التقالیــــد العباســــیة فــــى العــــراق

  . الفاطمیین والعباسیین فى كثیر من األحیان

 قـد ترجـع ،تغیرة التـى نراهـا فـى التـصویر المملـوكىالفنیة الموالروح   
إلــى اخــتالف نوعیــة المجتمــع المنتجــة فیــه هــذه التــصاویر، فدولــة الممالیــك 

ًمجتمعا إقطاعیا، ونظام تولى الصدارة فـى الـبالط كـان نظامـا معقـداكانت  ً ً ً، 
 ممـــا كـــان علیـــه مـــن قبـــل، ، وأقـــوى شـــكیمة،ًفأصـــبح المجتمـــع أصـــلب عـــودا

ــــصویر المم ــــى والت ــــشكلیة ف ــــزام ال ــــوكى یعكــــس طــــابع جمــــود المجتمــــع والت ل
  . تركیباته الثابتة إلى حد كبیر

وعلى الرغم من أنه ربما توجد شكوك فیما إذا كانت دولـة الممالیـك   
 فـإن تأثیرهـا الفنـى ،أكثـر قـسوة ممـا كـان علیـه الحـال أواخـر الدولـة العباسـیة

ًكان تأثیرا ضـئیال، ویظهـر هـذا التـأثیر بادیـا ل ً لعیـان فـى األدب، علـى سـبیل ً
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یتـــسم بالطـــابع المثـــال حیـــث أن الـــشعر القلیـــل الـــذى أنـــتج فـــى هـــذه الفتـــرة 
 فلم یرق إلـى مـستوى الـشعر الرفیـع الـذى أنـتج فـى ،الرسمى إلى حد اإلفراط

 ویفتقــر ، والتراجــع، واألدب المملــوكى یتــسم بالتــاریخ المــسجل،الفتــرة الــسابقة
ا لـــم یـــستطع فنـــانو الممالیـــك إنتـــاج أســـلوب إلـــى روح اإلبـــداع القدیمـــة، ولهـــذ

مخطــــوط مقامــــات الحریــــرى  مثلمــــا هــــو موجــــود فــــى ،واقعــــى فــــى التــــصویر
فأصـــبحت المخطوطـــات فـــى القـــرن الرابـــع عـــشر المـــیالدى تمیـــل . )شـــیفر(

ًفة البحتة، وقد شق التصویر طریقه حقا نحو بلورة أسلوبه بإطراد نحو الزخر
  . وتحرره

إلـى معظـم قواعـد التـصویر األساسـیة صل یلتصویر المملوكى لم او  
فــــى عهــــد الممالیــــك البحریــــة، نتیجــــة للتبــــسیط والوضــــوح الــــذى یبــــرز حــــدة 
األشـــكال ودقتهـــا، فنجـــد علـــى ســـبیل المثـــال منـــاظر الجمـــوع المحتـــشدة فـــى 
المسجد أو مناظر الجماهیر أمام الحكام بها أشخاص قالئل، كما نجـد هـذه 

 الـــصورة، باختـــصار األســـلوب مفعـــم الهـــاالت التـــى تـــشد االنتبـــاه فـــى وســـط
  . بالحیویة وجدیر باالهتمام

لیس هناك مراعاة لمقیـاس الرسـم بـین األشـكال فـى الـصور، فرسـوم   
 والعالقـة بـین أحجـام الحیوانـات واألشـكال ،ًالحیوانات والمبانى صغیرة نـسبیا

ً فیبـــدو أن الفنـــان اتخـــذ مقیاســـا واحـــدا ،اآلدمیـــة بعیـــدة عـــن التمثیـــل الـــواقعى ً
لجمیع األشكال مع تجاهله التـام للتمثیـل الـواقعى، كمـا أنـه لـم یـراع التناسـب 

 وبــــین التركیــــب الرئیــــسى، وأشــــكال الطیــــور كبیــــرة ،بــــین التفاصــــیل الثانویــــة
 باإلضـافة إلـى أن األشـكال المألوفـة مثـل األكـواب ،الحجم علـى غیـر الواقـع

ا یحـــیط بهــا مـــن  بالنـــسبة لمــًالزجاجیـــة عــادة مـــا تكــون كبیـــرة جــداواألبــاریق 
  . أشكال
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 ،واألزهـــــار ذات حجـــــم كبیـــــر بالمقارنـــــة بأحجـــــام الـــــرؤوس اآلدمیـــــة  
 وقــد یعــزى هــذا إلــى تــأثیر مدرســة الموصــل، ،ورســوم المنــاظر البریــة نــادرة

ًفمدرســـة الموصـــل فـــى حـــد ذاتهـــا خالیـــة نوعـــا مـــا إذ تعتمـــد علـــى األشـــكال 
التــى كانــت وحــدها فــى ســرد القــصة، وذلــك علــى نقــیض المدرســة العراقیــة 

مغرمـــة بالتفاصـــیل فـــى الخلفیـــة، ومـــن الممكـــن أن نعـــزى هـــذا االفتقـــار إلـــى 
المنظــــر البــــرى إلــــى ارتبــــاط األفكــــار بمــــسرح الظــــل، أو إلــــى رغبــــة الفنــــان 

ً واذا مــا وجــدنا منظــرا فإنــه یكــون منظــرا ،المملــوكى فــى رســم أشــكال مبــسطة ً ٕ
  . سبیة بینه وبین بقیة األشكال فى التصویر عالقة نیسًرمزیا ل

 والرسـم الـذى یعبـر ،وخلفیة التـصاویر منـاظر صـیفیة إلـى حـد بعیـد  
ـــسماء یحتـــوى فـــى الغالـــب علـــى شـــمس أو قمـــر للتعبیـــر عـــن شـــكل  عـــن ال

ًلــیال أو نهــارا، وكثیــرا مــا ترســم الــشمس رســما بعیــدا عــن الواقــع فهــى الــسماء  ً ً ً ً
الـــــسمة الفنیـــــة لیـــــست منتـــــشرة فـــــى زخـــــارف وهـــــذه خرفیـــــة، زمجـــــرد لمـــــسة 

ً وأحیانـا تظهــر النجــوم علـى الجــزء الــذى ، أو الرافــدین،الموصــلطـات مخطو
 ویعبـر عـن األرض فـى كثیـر مـن األحیـان بخـط أخـضر ،یرمز إلـى الـسماء

یتكــون مــن أوراق نباتیــة علــى شــكل حــزم متالصــقة لتــشكل األرضــیة، ولكــن 
  . ًكثیرا ما یرسم خط بسیط لیشیر إلى تحدید التصویر

 وهناك نـوع مـن ،أشكال مستویة السطحوالصخور یعبر عنها برسم   
ًالرســم یعطــى انطباعــا مــشابها لــشكل مرســوم بطــرق متــشابكة معــشقة یتعلــق  ً

 لتعطـــى ،بمدرســـة الموصـــل، وبعـــض أجـــزءا الـــصخور ملونـــة بـــألوان داكنـــة
 ولكــن هــذه الطریقـــة لیــست مقنعــة، فهـــى تعنــى فقـــط ،إیحــاء بــالعمق والظـــل

هــذه المحاولــة فــى مخطوطــات  وقــد تمــت ،إبـراز الــشكل الخــالص بطریقــة مــا
بـــــاریس وكمبـــــردج وفـــــى مخطوطـــــة المكتبـــــة كلیلـــــة ودمنـــــة المحفوظـــــة فـــــى 
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ً والتأثیر فى هذه المخطوطة األخیـرة لـیس تـأثیرا ،)٩٧١٨شرقیة (البریطانیة 
  . )٣٤٦٧عرب (ًقاسیا كما ال نراه فى مخطوط باریس 

د والتوافــق فــى األلــوان والتحــویر البــسیط یوحیــان بــشئ مــن االعتمــا  
 فـــى حـــین تمثـــل الـــصخور فـــى مخطـــوط ،علـــى المدرســـة الرافدینیـــة المبكـــرة

 ونـرى أن الـصخور المتنوعـة المزخرفـة ،باریس األسلوب المملوكى المتطـور
ًبزخــــارف مماثلــــة للطیــــات الملولبــــة المــــستخدمة فــــى المالبــــس أقــــل جمــــودا 

ًواتباعـــا لقواعـــد المنظـــور  الـــذى ، ممـــا نـــراه فـــى النـــوع األول مـــن الـــصخور،ٕ
ً ویبــدو أن النــوع الثــانى هــذا أكثــر تمثــیال فــى التــصویر المملــوكى ،فناهوصــ

شـــرقیة (الرفیـــع، ومعظـــم رســـوم الـــصخور فـــى مخطـــوط المكتبـــة البریطانیـــة 
 –كلیلـــة ودمنـــة  أمـــا الـــصخور فـــى مخطوطـــات ، تتبـــع النـــوع األول)٩٧١٨

  .  فهى مزیج من النوعین، وأكسفورد،باریسالمحفوظ فى 

 وهــذا ، قطــع الفسیفــساء الــصغیرة المنتظمــةویرســم المــاء علــى شــكل  
ًنــان اســتخدم أســلوبا زخرفیــا  فالف،تعبیــر تــصویرى لمــا هــو علیــه فــى الطبیعــة ً

ـــ ـــة  رلیعب ـــا ردیئـــا، شـــكل المـــاء فـــى مخطوطـــة المكتب ًعـــن المـــاء تعبیـــرا رمزی ً ً
ً أكثر انسیابیة واتزانا مما هـو علیـه فـى النمـاذج ،)٩٧١٨شرقیة (البریطانیة 
ومع ذلك فإن تجزئـة  ،ًجده مكونا من أجزءا مستقلة مترابطة حیث ن،األخرى

 فــى حــین أن شــكل ،المــاء علــى هیئــة قطــع تمثــل األســلوب البحــرى الناضــج
 یعـــد مـــن النمـــاذج )٩٧١٨شـــرقیة (المـــاء فـــى مخطـــوط المكتبـــة البریطانیـــة 

ال ال إســــماعیل (ًالقدیمــــة األقــــل تحــــورا، وشــــكل المــــاء فــــى كــــشف األســــرار 
 ومـن ،طة حـزام متمـوج یتكـون مـن أربعـة خطـوط متوازیـةً مجزءا بواس)٥٦٥

 وقــد ،المحتمــل أن المقــصود بهــذه الوحــدة الزخرفیــة هــو التعبیــر عــن األمــواج
منـــــافع الحیـــــوان مخطـــــوط بلـــــغ التعبیـــــر التجریـــــدى عـــــن المـــــاء غایتـــــه فـــــى 

صلة وثیقـة بتـصاویر بـفاألسـلوب هنـا یتـصل ) ٨٩٨عرب رقـم  (ربالاألسكو
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 فكل منهما یعبر عـن المـاء والنباتـات ،یر الصینیة والتصاو،الشرق األقصى
ًعلــى حــد ســواء تعبیــرا زخرفیــا ركیكــا، ویظهــر تــأثیر الــشرق األدنــى قویــا فــى  ً ً ً

محفـــوظ فـــى ســـلوان المطـــاع مخطـــوط  فـــى ،رســـم الـــشجر واألوراق النباتیـــة
 وقلــة الزخرفــة ،ً فهــى مرســومة رســما یتــصف بالــضعف،متحــف الفریــر للفــن

 أو كتـــــاب الحیـــــوان ربال،نـــــافع الحیـــــوان باالســـــكوبـــــصورة أكثـــــر ممـــــا فـــــى م
ًمثلهــا فــى ذلــك مثــل المــاء حیــث نجــده مجــزءا ) ٩٧اس بــى (باالمبروزیانــا 
  . أجزاء صغیرة

ـــشجیرات إحـــساسا ممـــاثال مـــن حیـــث    ًنـــرى فـــى تمثیـــل األشـــجار وال ً
 الـــذى یتعلـــق بمقیـــاس الرســـم والـــشكل الطبیعـــى، فأشـــكال ،التمثـــل الالواقعـــى
 وهــى تتكــون مــن ،ر األكبــر فــى تــصویر المنــاظر البریــةالنبــات تلعــب الــدو

نــــوعین أساســــیین، أحــــدهما یتــــألف مــــن محــــالیق رفیعــــة متمایلــــة ذات أوراق 
 وهــــذا النــــوع یتمثــــل بكثــــرة فــــى مخطوطــــات مقامــــات ،وأزهــــار لــــوتس ملونــــة

ً التـى تـرتبط ارتباطـا وثیقـا، وفیینـا،أكـسفوردالمنوط فى الحریرى   فهـى تتفـق ،ً
 وزخرفــة األركــان، وتــنم ، وفــى الخلفیــة الذهبیــة،صورة بدقــةفــى اإلطــارات المــ

أن أزهار اللوتس عن أصل مغولى أو الشرق األقـصى، ولـذا فمـن المحتمـل 
 كمــــا أنــــه یمــــت بــــصلة مــــا إلــــى ،هــــذا التــــأثیر منقــــول بطریقــــة غیــــر مباشــــرة

  . )م١٣٠٠/هـ٧٠٠( الذى یرجع إلى سنة ،التصویر اإلیرانى

 ، عــــن فــــروع نباتیــــة بعــــضها مكتنــــزأمــــا النــــوع الثــــانى فهــــى عبــــارة  
 ذات ، وبراعم كبیرة لوزیة الـشكل، تحمل أوراق قصیرة ممتلئة،وبعضها رفیع

كلیلـة ألوان زرقاء وحمراء، وهذا النوع متمثل بكثرة فى مجموعة مخطوطات 
فیینــا محفــوظ مقامــات الحریــرى، المحفــوظ فــى ًكمــا نجــده أیــضا فــى ودمنــة، 

 ویـــرتبط هـــذا النـــوع ،تـــاب الحیـــوان بمـــیالنًكمـــا نـــرى هـــذا النـــوع أیـــضا فـــى ك
  . بشكل األرضیة المكونة من صفوف من األوراق النباتیة الممتلئة
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فى هذه المجموعة مـن المخطوطـات أشـكال متباینـة أشكال األوراق   
ـــبعض اآلخـــر مـــشرشر ال فبعـــضها  ـــشكل حـــادة الحـــواف، بینمـــا ال بـــصلیة ال

المحفـــوظ  "الحیـــوان"اب  واألوراق فـــى كتـــ،یختلـــف عـــن أوراق شـــجرة الجمیـــز
 ، وعنـق الورقـة مرسـوم بـاللون األبـیض،بمیالن عادة محددة بـاللون األبـیض

نـوع ) ٥٦٥ال ال إسـماعیل (أو األحمر الـداكن، ویظهـر فـى كـشف األسـرار 
 ألن النباتـات تـستخدم ، إال أنها أكثر دقة بـشكل واضـح،مشابه لهذه األوراق

خـــتالف بـــین فـــى األلـــوان بـــاألوراق ًأحیانـــا كـــأداة إلظهـــار الخلفیـــة، وهنـــاك ا
 ویظهـــر االخـــتالف بـــصورة خاصـــة فـــى مخطوطـــات كلیلـــة ودمنـــة ،النباتیـــة
ً وأكــسفورد، ولكــن كثیــرا مــن هــذه األلــوان مثــل األرجــوانى والبرتقــالى ،ببــاریس

واألزرق الــداكن یتمثــل بهــا القلیــل مــن الجــالء الــواقعى فهــى خاضــعة لهــوى 
  . واختیار الفنان

الحریـرى، مقامات مخطوط ل األوراق النباتیة فى ورغم اختالف شك  
 إذ أنهــا إمــا ذات أطــراف ،)٩٧١٨شــرقیة (المكتبــة البریطانیــة المحفــوظ فــى 

نهـا تخـرج مـن إ ف،وأكثـر رشـاقة أو أشـكال مـسحوبة ،مدببة ونهایات مـستدیرة
 ومـسافات بینیـة منتظمـة، والحـال لـیس ،جانبى الغـصن فـى أوضـاع متماثلـة

عــــرب (بــــاریس المحفــــوظ فــــى كلیلــــة ودمنــــة طــــوط تــــصاویر مخكــــذلك فــــى 
 واألشـــجار تنتمـــى إلـــى أنـــواع ،حیـــث األوراق فـــى أوضـــاع تبادلیـــة ،)٣٤٦٧

 وهــذه الــشجرة ، والتــوت، والجمیــز والــسنط، والتــین،عدیــدة مــن بینهــا الــسرو
األخیـــرة مـــن األشـــجار المثمـــرة التـــى تنمـــو فـــى كـــل المنـــاطق، وثمارهـــا ذات 

 واألصـفر واألبـیض والرمـادى واألزرق المـشوب ألوان مختلفة، فمنها األسـود
  . باألرجوانى

ولــــذا فــــإن األلــــوان الزاهیــــة التــــى ذكرناهــــا فیمــــا ســــبق متــــأثرة بهــــذه   
 أو المالبس التـى ، وجذوع األشجار تتكون إما من أشجار الصخور،األلوان
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 ،قطــــع مــــستطیلة محــــددة عــــادة بــــاللون األســــود  أو مــــن،نوقــــشت مــــن قبــــل
ونــة متنــاثرة علــى األرضــیة بأســلوب زخرفــى مملــوكى ملوأســلوب رســم ثمــار 

مــن المحتمــل أن تكــون الحــزم العــشبیة واألزهــار المتفرقــة و ،شــائع االســتخدام
كـــــشف األســـــرار تـــــصاویر مخطـــــوط المتنـــــاثرة علـــــى بعـــــض الخلفیـــــات فـــــى 

  . باستانبول من تأثیرات مغولیة

 ففــــى ،وهــــذه الــــسمة تنتــــشر بكثــــرة فــــى التــــصویر اإلیرانــــى المتــــأخر  
حقیقة أن المیل إلى التأنق الشكلى والتركیب الزخرفى المتـوازن الـذى نجـده ال

كــشف األســرار مــن الخــصائص التــى نالحظهــا فــى تــصاویر مخطــوط فــى 
  . زخارف المخطوطات اإلیرانیة

 فیـشار عـادة ،وهناك عدد من التصاویر تظهر فیها صـور معماریـة  
 ،لــى عقــدین أو ثالثــةًبــسیط یــشتمل أحیانــا عبإطــار إلــى المبنــى مــن الــداخل 
 ویــشیر مــایر إلــى أن العقــد الثالثــى یمثــل المنــزل ،ًلیعطــى إحــساسا بــالعمق

ًالخصوصى من الداخل تمثیال اصطالحیا  والفاصل الثالثـى یمثـل الفاصـل ،ً
ًویوجد فى الصورة أحیانـا أجـزاء ركنیـة ولكنهـا لـم تكـن سـوى تكـوین . العادى

معـــرض الحـــدیث عـــن  وســـوف ننـــاقش هـــذه الظـــاهرة فـــى ،زخرفـــى فحـــسب
  . األنواع المختلفة لإلطارات

 وربمـــا هنـــاك محـــاوالت بـــذلت لتمثیـــل بالمبـــانى جمیعهـــا مـــن الطـــو  
ــاللون األبــیض تحــیط بطــوب أزرق الطــوب المــزجج بواســطة  رســم خطــوط ب

 ، والكثیر من المنشآت التى تظهر فى التصاویر متقنة إلى حـد كبیـر،باهت
ـــة بـــین ا ـــرا مـــا توجـــد عالقـــة طفیف ـــانى المـــصورةًوكثی ـــین مبـــان أثریـــة ،لمب  وب

ً وقد تكون تمثیال تصوریا ،معاصرة  ویظهـر ألحـد المبـانى ،من نـسج الخیـالً
 ومـن المحتمـل أنهـا بمثابـة ،وما یـشبه مدخنـة أو مـستوقد مبنـى بـالطوبقبة 
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 ویقــع إلــى الیــسار مــن هــذا المبنــى بنــاء ،منفــذ هــوائى لتجدیــد هــواء الغرفــات
 والجــدار المحــیط بالنافــذة ،عــصبات فــوق النافــذةطــوبى بــالجزء العلــوى منــه م

ــاللون األبــیض  ربمــا قــصد بهــا تمثیــل طبقــة ،مزخــرف بحلزونــات وخطــوط ب
  . البیاض

وثمـــة تـــصویرة أخـــرى تظهـــر فیهـــا أداة عمرانیـــة الـــشكل تمثـــل بكـــرة   
النــوع مــن اآلالت المیكانیكیــة مخصــصة  وكــان هــذا ،محمولــة علــى عجــالت

ًمنـزل طابعـا ممیـزالسطح منزلق كان یـضفى علـى ال  وبـالبرج الموجـود فـوق ،ً
 ، وهنـاك مبـان مـصورة لهـا قبـاب مـضلعة،البوابة جهة الیسار نافـذة مـصبعة

 مثــل الطــوق الموجــود فــوق ،ســطحیة علــى الجــزء الرئیــسى العلــوىوزخــارف 
 ، وكـل هـذه الـسمات سـمات معماریـة مملوكیـة طبـق األصـل،الباب الرئیـسى

ل الرخام األبـیض واألسـود الـذى اسـتعمل وقد یكون الغرض من الطوق تمثی
  . بطریقة مماثلة فى بیمارستان قالوون إلظهار المدخل

البنــاء األبلـــق نـــتج مــن بنـــاء مـــدامیك حجریــة مختلفـــة األلـــوان وهـــذه   
 والشرفات موجودة على نطاق واسـع فـى ، أو بیزنطیة األصل،سمة رومانیة

الــدرجات، وال توجـــد وكانــت تتكــون عــادة مــن عــدد مــن العمــارة المملوكیــة، 
الــــشرفات اســـــتعملها شــــرفات بهــــذا الــــشكل فــــى التــــصاویر، غیــــر أن فكــــرة 

  . مصورو العصر المملوكى على نطاق واسع

المرتفـع أن األثاث الـذى یتكـون فـى الغالـب مـن العـرش ذى الظهـر   
ًالكرســـــى، یلعـــــب دورا متواضـــــعا یتفـــــق فـــــى وظیفتـــــه البـــــسیطة مـــــع الحیـــــاة  ً

أو المحكمـــة كثیـــر مـــا تظهـــر وبهـــا قـــاض یجلـــس فـــدار القـــضاء اإلســـالمیة، 
 ،علــــى العــــرش ذى ظهــــر عــــال مربــــع الــــشكل ومغطــــى بغطــــاء فــــضفاض

وكراســـــى العـــــرش بهـــــا عـــــادة وســـــادة عالیـــــة لیـــــست بـــــالوثیرة، وهـــــذه الـــــسمة 
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ـــسریانى بالفاتیكـــان  ـــم (اإلســـالمیة موجـــودة فـــى المخطـــوط ال ومـــن ) ٥٥٩رق
  . المحتمل أن تكون هذه السمة من أصل بیزنطى

ـــــة فبعـــــضها مغطـــــى بقمـــــاش تر   ـــــأنواع مختلف ســـــم كراســـــى العـــــرش ب
مزخرف، فى حین أن البعض اآلخر له ظهر خشبى مزخرف وهناك صـورة 
واحــدة تبــدو فیهــا القاعــدة مكونــة مــن طــوب أزرق، ممــا یــوحى بأنــه كرســى 

الحریــرى مقامــات مخطــوط عــرش مــن النــوع الثابــت فــى مكانــه ویظهــر فــى 
بــسیط، ســریر مــن نــوع ) ٢٢١١٤إضــافة (المكتبــة البریطانیــة المحفــوظ فــى 

  . فهو مستطیل الشكل ذو قوائم مستقیمة مكسو بغطاء علیه رسومات زهریة

ـــذهبى، ًوأحیانـــا بهـــا الوســـائد ترســـم مدببـــة األطـــراف،    ـــاللون ال بقـــع ب
وطریقـــة وضـــع الوســـادة التـــى توضـــع فـــى وضـــع متعامـــد مـــع رأس المخـــدع 

منـــابر التـــى توضـــع فـــى توصـــف بأنهـــا طریقـــة إســـالمیة لوضـــع الوســـائد، ال
ًالمـــساجد تختلــــف اختالفـــا كبیــــرا،  فـــبعض المنــــابر المـــصورة مــــصنوعة مــــن ً

بالعــــاج الــــذى یوضــــع بخطــــوط بیــــضاء، والــــبعض ًالخــــشب المطعــــم أحیانــــا 
اآلخــر لــه درجــات خــشبیة محــاله برســوم زهریــة، وربمــا تعلــق بجانــب المنبــر 

ح موضـحة فـى قطعة من القماش علیها رسوم أزهار لولبیة الشكل، المصابی
التصاویر، وبعـض المـشكاوات تطـابق المـصابیح التـى كانـت مـستخدمة فـى 

یبــدو فــى بعــض التــصاویر العــصر المملــوكى مــن حیــث الــشكل والتــصمیم، 
 ،أن المصابیح المعلقة تمثـل آنیـة زجاجیـة معلقـة إمـا بحبـل مـن مـادة مفتولـة

زلیــة التــى أو بــسالسل نحاســیة، ومــن أنــواع األثــاث األخــرى أو األدوات المن
  . تظهر ممثلة فى الصور، المصابیح والشمعدنات والسالطین والكؤوس
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ـــوازن كمـــا فـــى الفنـــون    ـــوكى كـــان مـــتحمس إلیجـــاد ت المـــصور الممل
الزخرفیـــة األخـــرى مثـــل األعمـــال الخـــشبیة ویتـــضح هـــذا مـــن طریقـــة وضـــع 

  . األشكال بطریقة خالیة من أیة محاولة توحى بالعمق واألبعاد الحیزیة

ـــا تمامـــا بوضـــع األشـــكال بحیـــث تمثـــل ویبـــدو   ً أن الفنـــان كـــان معنی ً
ًرســما منتظمــا مــن الخطــوط واأللــوان، وترتیــب األســماك إشــارة أخــرى لتوزیــع  ً
الموضــوعات التــى ال تعــدو أن تكــون رســومات زخرفیــة دون أن تهــدف إلــى 
اإلدراك الواقعى، وقد تم التوصل إلى تماثل من نـوع مـا فـى تـصویرة بكتـاب 

 ،ى میالن بهـا أربـع سـمكات خارجیـة تتبـع شـكل البركـة المـستطیلةالحیوان ف
ًبینما السمكات األربـع تـشكل صـلیبا فـى وضـع منحـرف، األسـلوب الزخرفـى 
ًالذى نجد فیه الثمار مكدسة أحیانا یعـد نموذجـا آخـر للطریقـة المنهجیـة فـى  ً

 لتكــون شــكل زخرفــى مثلمــا فــى شــكل الــستائر، ونــرى هــذه الطریقــة بالترتیــ
مطیــة والمتكلفــة بكثــرة فــى رســم األشــكال الحیوانیــة، فاألســماك فــى بعــض الن

والمـــسافات  ،التـــصاویر متـــساویة الحجـــم عـــادة، وتـــسبح متجهـــة إلـــى الیـــسار
زاخـر ) ٨٩٨عـرب  (ربالالبیئیة متساویة، ومخطوط كتـاب الحیـوان باالسـكو

لـة بالنماذج التى على هذا المنوال، ویمكن اعتبار تـصاویره التوضـیحیة مماث
ویظهــر فــى إحــدى التــصاویر نوعــان لتــصاویر المــتن أو النــسخة األصــلیة، 

باللونین األبیض واألسود، یـشتمل كـل نـوع علـى ذكـر وأنثـى، من الخنازیر، 
كل حیوان منها فى ركن من األركان األربعة للصورة التى فى وسطها نص 

صـــة  وخا، النـــسور والبـــوممـــنكتـــابى وینتمـــى إلـــى هـــذا التقلیـــد النمطـــى زوج 
 والتصویرة التى تنضج خمسة أنماط متنوعـة مـن حیـاة ،وضع البوم المتقابل
 ،ى حافتهـا الـسفلى بواسـطة سـمكة مـن نـوع الكلـیسنـر و،البحر حافتها العلیـا

وســمكة ذات جــسد طویــل، بینهمــا شــكل ثالثــى نــاجم مــن ثــالث الــسماكات 
  . الباقیة التى تتجه بمقدماتها إلى الجانب األیسر من التصویرة
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ومــــــن األهمیــــــة بمكــــــان أن نالحــــــظ فــــــى النمــــــاذج المتــــــأخرة مــــــن   
 رغـم ، وأكثر مرونـة، تخطیط متحررالمخطوطات المملوكیة المصورة إحراز

، وال مــراء أن حــدة القلــق فــى وضــع المنمنمــاتالتماثــل الموجــود فــى بعــض 
األشكال بها أخف بكثیر مما فى المنمنمات المتقدمـة، ولـیس معنـى هـذا أن 

العـــام مـــن النمـــاذج ًأكثـــر نـــشاطا وحیویـــة مـــن حیـــث التـــأثیر هـــذه التـــصاویر 
المتقدمــــة المستــــشهد بهــــا، مثــــل أســــلوب التــــصویر واللــــون ونوعیــــة الرســــم 

أن یــسترسل التــصویر العربــى علــى الوضــعیة، ومــع ذلــك فإنــه مــن المــذهل 
عن إعداد الصورة اإلعـداد الجـاف سجیته فى المرحلة التى كان یتنحى فیها 

فـــى تـــصویر االنعكـــاس العلمـــى  والفنـــان المملـــوكى فـــشل الـــذى اعتـــاد علیـــه،
كلیلـة ودمنـة على نحو دقیق، وهذا یتضح بجـالء فـى تـصویره مـن مخطـوط 

وهـــى التـــصویرة التـــى تـــصور الروایـــة ) ٣٤٦٧عـــرب (بـــاریس المحفـــوظ فـــى 
ًالتـى نــرى فیهـا أرنبــا بریـا یغــرى أسـدا بــأن هنـاك حیوانــا آخـر یجــب علیــه أن  ً ً ً

لنحو یغرر به ویوقعه فى شرك، إذ یـستدیر األسـد عـن اهذا وعلى یهاجمه، 
طــرف جحــر األرنــب ویبــرز مــن بــین الــصخور فــى الجانــب اآلخــر ویالحــظ 
ًفــى ذات المخطوطــة خطــا مماثلــة حیــث الرســم المنظــورى متعــذر واالفتقــار 

  . إلى إدراك ماهیة البعد الثالث ظاهر بوضوح

ـــوكىالتـــصویر وثمـــة ســـمة مـــن ســـمات    ـــ،الممل ة التـــى  وهـــى الطریق
تظهــر بعــض التفاصــیل اإلضــافیة كمــا لــو كانــت معلقــة فــى الفــضاء، ففــى 
تـصویرة مــن مأدبــة أطبــاء مـیالن تــؤدى الــسلطانیة إلــى بهـا مقــدار كبیــر مــن 

 فقــد لتلفــت ،ًالفاكهــة والطبــق الكبیــر المحتــوى علــى كــأس وكــوبین دورا رمزیــا
 هـذه الحالـة انتباه المشاهد إلى الغرض الذى ترمـى إلیـه التـصویرة، وهـو فـى

  . منظر عشاء
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 وســلطانیة الفاكهــة إلــى وجبــة خفیفــة مــن ،ویرمــز المرطمــان المعلــق  
ـــصینیة ،الطعـــام ـــل ال ـــة إضـــافیة لهـــذه الفكـــرة، مث ـــاك أمثل ـــإن هن ـــة ف  وبالمقارن

الطافیة أو العائمة، أو السلطانیة التى هى إحـدى الخـصائص المتقبـسة مـن 
  . مدرسة الموصل

ـــــو   ـــــات صـــــماء الل ـــــذهبى مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر واســـــتخدام خلفی ن ال
التــصاویر المملوكیــة كمــا یــشیر إیتنجهــاوزن، یــربط األلــوان بعــضها الــبعض 

ًأیــضا أناقــة متكلفــة التــصاویر وبهــذه الطریقــة اكتــسبت فــى شــكل الفسیفــساء، 
  . وثراء زائد

الرســـوم الحیوانیـــة نابـــضة بالحیویـــة وتكمـــل مـــسیرة الرســـوم األولـــى   
كــس مــن األشــكال اآلدمیــة المتحــورة ذات المفعمــة بالنــشاط، وذلــك علــى الع

  . وقةز وسنعالج هذه الظاهرة فى الكتب المملوكیة الم،الشكل الكبیر

وهنــاك نقطــة عامــة أخیــرة تتعلــق بطیــات المالبــس، وأول مــن أشــار   
إلــى هــذه النقطــة هــولنر إذ یطلــق علیهــا طیــات منــشوریة، ویــشیر إلــى أنهــا 

ًال واقعیــافــى األصــل لتمثــل الطیــات تمثــیظــاهرة نــشأت   ویعــد هــذا الطــابع ،ً
ًالممیز من الزخرفة البحتة أسلوبا مؤكدا من األسالیب التى تحدد هویـة هـذه  ً

  . األعمال المملوكیة

وممــا ال شــك فیــه أن هنــاك عوامــل عرضــیة ســاهمت فــى صــیاغة   
األســـلوب المملـــوكى الـــذى یتـــسم بالـــصراحة وأحـــد هـــذه العوامـــل هـــو التـــأثیر 

 اجتـــاح المغـــولى )م١٢٥٨(شـــارة إلیـــه، ففـــى ســـنة المغـــولى، وقـــد ســـبقت اإل
ًبغداد، وأحضروا معهم أسلوبا جدیدا، فأتوا بفـن الـشرق األقـصى إلـى الـشرق  ً

 ومــن أبــرز الخــصائص التــى جلبهــا الغــزو المغــولى إلــى التــصویر ،األدنــى
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العربى خاصیتان، األولى تتعلق برسم الوجه، والثانیة تتعلق بشكل المالبس 
  . ونوعیتها

فـــى األســـالیب الفنیـــة، ن لمثـــل هـــذا الحـــدث الجلیـــل مـــضاعفات فكـــا  
ومـــن المعـــروف أن المغـــول طـــردوا صـــناع المعـــادن اإلیـــرانیین، فوفـــدوا إلـــى 

  . الموصل حاملین معهم أسالیبهم الفنیة

ولـذا یمكــن مالحظــة التــأثیرات الــسلجوقیة اإلیرانیــة بــصفة عامــة فــى   
ل أن فنــانى الموصــل أجبــروا  ومــن المحتمــ،كتبــا الحیــوان الموجــودة فــى فیینــا

فیمــا بعــد علــى الفــرار مــرة أخــرى، وبهــذه الطریقــة نقلــت أســالیبهم وتقالیــدهم 
ــــصور  ــــى ال ــــك مــــصر، ویمكــــن مالحظــــة الخــــصائص ف ــــى ممالی ــــزة إل الممی

  . الشكلیة بصفة رئیسیة، وسوف نوضح ذلك فیما بعد

 وقد تأثر فنانو الممالیـك بالمـدارس الرائـدة األخـرى الـسابقة لعـصرهم  
ًتــأثیرا خالقــا، وهــى مدرســة بــالد الرافــدین  ومدرســتا ســوریا والموصــل، وأنــه ،ً

لطبیعى أن یتأثروا بهذه األسالیب بدرجة أو بأخرى، ولكـن مدرسـة الموصـل 
 ونـشاهد ذلـك ،تركت بصماتها واضحة إذ كان لها القسط األوفر من التـأثیر

فــــى بعــــض الخــــصائص مثــــل التمثیــــل الرمــــزى للــــسماء وبعــــض األشـــــكال 
 وفـى ،الهندسیة والتجعیدات المتموجة التى ترى علـى المالبـس والمنـسوجات

  . الصینیة العائمة واألشیاء األخرى المعلقة فى الفضاء كما ذكرنا من قبل

إضــــــافة (وتؤخــــــذ المخطوطــــــة الــــــسریانیة فــــــى المكتبــــــة البریطانیــــــة   
 كمثـــال لفـــن الیعاقبـــة الـــسورى، وهـــى مخطوطـــة لـــم یـــدرس أســـلوبها )١٧١٠
رى دراســـــة تفـــــصیلیة، حتـــــى اآلن، وفـــــى هـــــذه المخطوطـــــة ســـــمتان التـــــصوی

رئیسیتان یمكن تمییز إحداهما بوجود تصاویر تشغل الصفحة كلها كمـا فـى 
البیزنطیــة الوســیطة، واألخــرى رســم ســمات مــسیحیة شــرقیة الرســائل الدینیــة 
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قلیلـــة فـــى صـــف، وتمـــأل مثـــل الملحقـــات المعماریـــة القلیلـــة وترتیـــب أشـــكال 
 كحـــد التـــصویرة وتظهـــر الطیـــات اللولبیـــة فـــى المخطوطـــات األشـــكال عـــادة

ذات  رهـذه الـسمة دخیلـة علـى التـصاوی(أن الیعقوبیة السوریة، ویرى بشتال 
 وتـوحى بــأن المـصور الیعقــوبى اسـتعار هــذه الطیـات مــن ،الطـابع المــسیحى

 حیــــث الطیــــات فــــى المخطوطــــة الــــسریانیة ،مخطوطــــات إســــالمیة معاصــــرة
 وهــذا یوضــح أن الفنــان المــسیحى تبنــى عناصــر ،)ةوزخرفــة انتقائیــة ضــعیف

 ولما كانت مثل هذه األوساط ،إسالمیة وأحلها محل عناصر بیزنطیة سابقة
 وهـذا جعـل ،واألفكار االجتماعیة متذبذبة تم التبادل بینهـا فـى سـهولة ویـسر

مــن الــصعوبة بمكــان الجــم فــى تحدیــد أى مــن األســلوبین أســبق مــن األخــرى 
  . دور الحاسم فى التطورات األسلوبیة الالحقةوأى منهما لعب ال

وممــا ال شــك فیــه أنــه یمكــن مــشاهدة التــأثیرات البیزنطیــة فــى المــواد   
ًالمعماریة القدیمة وأشكالها، فالفسیفساء فـى خربـة المفجـر مـثال تتبـع التقالیـد 
البیزنطیــة، وبعــض التقالیــد واألنمــاط األیقونیــة البیزنطیــة احتفظــت بأســلوب 

اصـة فیمـا یتعلــق بالنـصوص اإلغریقیـة التــى ترجمـت إلـى اللغــة متكیـف، وخ
 كما تظهر السمات البیزنطیة فى دیسقوریدس المحفوظـة فـى مكتبـة ،العربیة

إال أن مخطوطـــات الرافـــدین ) ٢١٢٧أحمـــد الثالـــث (متحـــف طوبقابوســـراى 
 بعناصــر واقعیـــة ًالمزوقــة بالتــصاویر اســـتبدلت العناصــر البیزنطیــة تـــدریجیا

فــى التــصویر المملــوكى ممــا یــوحى قــى القلیــل مــن هــذه العناصــر جدیــدة، وب
بتــأثیرات بیزنطیـــة وتفاصــیل مثـــل الهـــاالت یجــب أال تأخـــذ علــى أنهـــا تـــأثیر 

س مـــن الـــصعب فقـــط تفـــسیرها علـــى أنهـــا عناصـــر تحمـــل یبیزنطـــى، ألنـــه لـــ
معانى توضیحیة بل استعمال الهالة فـى التـصویر العربـى لـیس لـه أى میـزة 

إلــى فتــرة أطــول بكثیــر ت مدرســة الموصــل علــى هــذا التقلیــد  وقــد ســار،فعلیــة
مــن مدرســة بغــداد، إال أن الــستارة المثلثــة التــى كانــت تــستعمل لمــلء الفــراغ 



 -١٦٢-

 ومـــع ذلـــك كانـــت هنـــاك ،هـــى التقلیـــد البیزنطـــى الوحیـــد الـــذى اســـتبقى علیـــه
 ویتـــضح هـــذا ،صـــالت حمیمـــة بـــین مدرســـة الموصـــل والمدرســـة المملوكیـــة

لمـــسرح الظـــل علـــى قـــدر كبیـــر مـــن نظـــر النمـــوذجى بـــصفة خاصـــة فـــى الم
ً وكان شائعا بین األتراك الذین كانوا مـسیطرین بـالطبع علـى الـبالد ،األهمیة

فــى العــصر التركــى، ولـــذا مــن الجــدیر باالهتمــام دراســـة هــذا الــشكل الفنـــى 
علـى بعـض الخـصائص دراسة تفصیلیة ألنه سوف یساعد فى إلقاء الضوء 

  . نمنمات مدرسة الموصل والمدرسة المملوكیةالتى یمكن رؤیتها فى م

فأشكال الظل والـدمى المتحركـة سـاهمت فـى إعطـاء قـوة دافعـة إلـى   
الصورة الشكلیة وأشكال الظل التى كانت تصنع من الجلد المـصبوغ الملـون 

 وتتكـــون هـــذه ،وتعلـــق فـــى مواجهـــة شاشـــة بیـــضاء بطریقـــة تـــشبه المنمنمـــات
 ویسلط علیها الضوء علـى ، المقصوصاألشكال من قطع مختلفة من الجلد

األجــــزاء الرقیقــــة منهــــا ویقــــوم كاهیــــل بــــإجراء التجــــارب بواســــطة اإلضــــاءة 
اإلضـاءة أمــام ًإحرازهــا معتمـدا علـى دعــم ویعـرض النتـائج المتنوعــة الممكـن 

ً وغالبـــا مـــا تكـــون حافـــة الـــشكل مثقبـــة بثقـــوب تعمـــل علـــى ،الـــشكل أو خلفـــه
 ،ًادة مــا یكــون لــون الجلــد بنــى مــصفرا وعــ،توضــیح الحــدود الخارجیــة للــشكل

  . أو أخضر فى بعض األحیان

 ،خیـــال الظـــل مـــن ابتكـــار الـــشرق األدنـــىومـــن المحتمـــل أن یكـــون   
 وألعـاب الدمیـة المتحركـات ،والمسلمون أخذوا هذه الفكرة عن الهنـد أو إیـران

المـــیالدى، أدخلـــت إلـــى العـــالم اإلســـالمى الغربـــى فـــى القـــرن الثـــانى عـــشر 
 وهنـــاك كانـــت الشخـــصیة الرئیـــسیة ،ن مـــصر إلـــى القـــسطنیطینیةوانتقلـــت مـــ

 ومـن المحتمـل أن تكـون بعـض الروایـات فـى ،تسمى قراقوز أو كحیل العین
 ومــن الجــدیر ،مــسرح العــرائس التركــى مــأخوذة مــن روایــات ألــف لیلــة ولیلــة

بالمالحظــة أن مــسرح الظــل واألفــالم التــى مــن هــذا النــوع منتــشرة فــى تركیــا 
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 وبالنـــسبة لمـــا یتعلـــق ، وطـــابع هـــذه اللعبـــة موجـــودة فـــى جـــاوه،حتـــى الیـــوم
ًفــإن هنــاك توازنــا محــتمال بــین مــسرح الظــل وبــین شــكل األجــزاء بالمنمنمــات  ً

وتصویر المبانى من الداخل كما هو واضح فـى شـكل المخطوطـات الركنیة 
 وهنـــاك مثیـــرات مألوفـــة فـــى المـــسرح البـــسیط یتمثـــل فیهـــا الحـــد ،المملوكیـــة

ثیر فــال یحتــاج األمــر إلــى قــدر  والحــد األقــصى مــن التــأاإلتقــاناألدنــى مــن 
من المقدرة على التخیل أثناء التأمل فى األشكال الخـشبیة مثـل الـدمى  ركبی

المنبـــسطة التـــى تـــؤدى بطـــرق متكلفـــة ومتقلبـــة مثلمـــا فـــى الـــدمى المتحركـــة 
  . باألیدى أو األسالك

اد المــسرح ونــرى فــى المخطوطــات المملوكیــة هــذه الطریقــة فــى إعــد  
ً كمـا نالحظهـا أیـضا فـى المخطوطـات المزوقـة ،واألشكال التى تـشبه الـدمى

 وكمـــا أشـــرنا فیمـــا ســـلف إنـــه یوجـــد تفـــسیر ،التـــى انتجتهـــا مدرســـة الموصـــل
 إذ مـــن المحتمـــل أن الفنـــانین العـــراقیین فـــروا إلـــى ،تـــاریخى لهـــذا االتـــصال

صدت للغزاة  فمصر وحدها هى التى ت،مصر المملوكیة قبل الغزو المغولى
 ومــــن الممكــــن أن یكــــون األســــلوب التــــصویرى لمدرســــة ،فــــى عــــین جــــالوت

 ومـع ذلـك سـوف یتـضح ،البصرة قد انتقل إلى فنانى الممالیـك بهـذه الطریقـة
 ، مــن مــصدر واحــدالغــزو المغــولى مــستمدأن الفــن المملــوكى لــم یكــن قبــل 

هـا مــن ولكنـه مـستمد مــن مهـور المجموعــات الـثالث الرئیــسیة التـى أشــرنا إلی
 ومدرستى الموصـل وسـوریا وهـذه المجموعـة ،ًقبل خصوصا مدرسة الرافدین

ًاألخیــرة تــأثرت بــالفن البیزنطــى تــأثرا بالغــا  وذلــك فــى رســوم الوجــوه بــصفة ،ً
 فكل من هذه المجموعات الثالث ساهمت بقـسط مـن التـأثیر بنـسب ،خاصة
ن المحتمـل  ولكـن مـ، وبالتأكید كان لمدرسة الموصل القسط األوفـر،متفاوتة

أن أســـالیب المجموعـــات الثالـــث هـــذه قـــد صـــیغت فـــى قالـــب واحـــد قبـــل أن 
الرابــع یــصل التــصویر المملــوكى إلــى أوج تطــوره ربمــا فــى منتــصف القــرن 
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ً أصــــول األســــلوب المملــــوكى تحلــــیال "دى لــــورى" ویحلــــل ،عــــشر المــــیالدى
ًمناســـبا فیطـــرح ســـؤالین إلـــى أى مـــدى واصـــل فنـــانو الممالیـــك خلفـــاء فنـــانى 

ـــذین یمـــثلهم الواســـطى مـــصور مقامـــات م االعتـــداد الحریـــرى درســـة بغـــداد ال
  بالواقعیة فى الفن؟ 

یلى هذا السؤال بالضرورة سؤال آخر وهـو هـل اسـتمروا فـى انتهـاج   
 التـى كانـت قـد تطـورت أسـلوبها ،أسالیب المدارس األخرى الموصل وسـوریا

ًالزخرفى تطویرا جوهریا منذ القرن الثانى عشر   ؟ ى المیالدً

والنتیجـــة التـــى توصـــل إلیهـــا هـــى أنـــه یمكـــن اإلجابـــة علـــى هـــذین   
ً ولكنه یعتبر أن األسـلوب المملـوكى كـان محافظـا فـى ،السؤالین إجابة دقیقة
 وكــان تقلیــد الماضــى ولكــن الفــن المغــولى الجدیــد طغــى ،جــوهره علــى القــدیم

 وجعــــل مــــن الــــصعب تحدیــــد مــــداها إال أن الروحیــــة ،علــــى هــــذه التــــأثیرات
ًغولیــة واإلیرانیــة لعبــت دورا حقیقیــا فــى هــذه التــصاویر الخالــدةالم  ورغــم أن ،ً

األسلوب المملوكى أسـلوب انتقـائى ومؤلـف مـن عناصـر مـستمدة مـن تقالیـد 
 فإنه سرعان ما حول اإلثارة الفنیة األصلیة إلى طابع زخرفى خـاص ،سابقة

  . به ومستقل بذاته

ـــاریخ وأســـ   الیب المخطوطـــات ومـــن الجـــدیر باالهتمـــام أن نفحـــص ت
  . ذات الشخصیة المتمیزة لنصل إلى أحكام نهائیة فیما یختص باألسلوب

ـــة بهـــا نـــسختان مـــن المقامـــات    ) ٧٢٩٣إضـــافة (والمكتبـــة البریطانی
 فـیمكن أن ،ینتمیان إلى الفن المملوكى الـسورى المبكـر) ٢٢١١٤إضافة (و

ًنعتبر أسلوبیهما أسلوبا وسطا بین األسلوب المتأخر لمدرس  وبین ،ة الرافدینً
األســلوب المملــوكى المتطــور یمثلهمــا أســلوب مخطــوط كلیلــة ودمنــة بــاریس 

ومخطـــوط مأدبــــة أطبــــاء مــــیالن ) ٩.ف.أ(ومقامــــات فیینــــا ) ٣٤٦٧عـــرب (
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یــشتمل علــى خــصائص مماثلــة لخــصائص مدرســة الموصــل أعنــى األشــیاء 
 وعناصـــر بعینهـــا مثـــل اللحـــى. فـــى الفـــضاء والتراكیـــب المبـــسطة) المعلقـــة(

 ،من تلك التـى نراهـا فـى األعمـال المنـسوبة لمدرسـة الرافـدینالشكل الطویلة 
ـــا مـــا تكـــون غیـــر ضـــیقة مثـــل عیـــون الـــشرق األقـــصى  ،ًوالعیـــون التـــى غالب

 وفـــى كلیلـــة ،)٢٢١١٤إضـــافة (المرســـومة فـــى مقامـــات المكتبـــة البریطانیـــة 
 جمیعها من النوع المنحرف الـذى یـوائم الوجـه) ٣٤٦٧عرب (ودمنة باریس 

المغولى، أما عیون مخطـوط مـیالن فـیمكن أن نردهـا إلـى تـاریخ مبكـر ولـذا 
  . فهى أكثر عرضة لتأثیرها باألسالیب السابقة

المكتبــة البریطانیــة الحریــرى، المحفــوظ فــى مقامــات وفــى مخطــوط   
ًرغــــم أن تاریخهــــا متــــأخرا إال أنهــــا تتــــصل بمدینــــة بغــــداد ) ٧٢٩٣إضــــافة (

ًاتــصاال قویــا مــن حیــث تمثیــل   وهــى ، والعمــارة،المظــاهر المتعلقــة بــالمالبسً
 فالـــصورة المحـــددة ،مخطوطـــة مفیـــدة إذ أنهـــا توضـــح كیفیـــة الفنـــان للـــصورة

 وأضـیف علیـه لـون أخیـر، ،باللون القرنفلى أو األحمر مرسومة بلـون ذهبـى
 تحتــوى علــى ثــالث عــشرة منمنمــة جــدیرة بــأى دراســة، وبهــا وهــذه المقامــات

 ورســوم أزهــار خــشنة ، علیهــا رســوم غیــر متقنــةالعدیــد مــن األوراق المــصور
 تحمل بعـض أوجـه الـشبه مـع رسـومات الموجـودة فـى قـانون الـدنیا ،المظهر

ـــــة طوبقابوســـــراى ) م١٥٦٣مـــــؤرخ (  ،)١٦٣٨ریفـــــان (المحفوظـــــة فـــــى مكتب
ویوحى هذا التشابه بأنهما یرجعان إلى ذلـك التـاریخ المتـأخر، الخـط الخـشن 

ًا القرفـصاء وممـسكا بمـسبحة فـى الورقـة الذى یحدد رأس رجـل ملتحـى جالـس ً
مخطــــوط  الــــصفحة الیــــسرى یمكــــن مقارنتــــه بــــالرؤوس الموضــــحة فــــى ٦٢

مخطــــوط غیــــر (فــــى دبلــــن المحفــــوظ ل انهایــــة الــــسؤمخطــــوط الفروســــیة أو 
 ولــــذا فــــإن هــــذه الزیــــادات أو اإلضــــافات ،)م١٣٦٦(مــــؤرخ بعــــام ) مفهــــرس

  . ًاألخیرة قد عملت فیما بین هذین التاریخین تقریبا
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ٕواللحــى والعمـــائم والــصور الجانبیـــة واشـــارات األیــدى الموجـــودة فـــى   
 وذلـك كمـا نـراه فـى ،متـأثرة بمدرسـة الرافـدین) ٢٧٩٣إضـافة (هذه المقامات 

مقامـــات شـــیفر، ولهـــذا یبـــدو أن العمـــل قـــد أنـــتج تحـــت تـــأثیر قـــوى المدرســـة 
الرافدیـــــة، رغـــــم وجـــــود بعـــــض التفاصـــــیل كالنباتـــــات التـــــى یمكـــــن مقارنتهـــــا 

 فــى ١٢٠٠شــرقیة (النباتـات الموجــودة فــى المقامـات المنتجــة فــى الموصـل ب
عـرب (، وفى نسخة أخرى من ذات الخطـوط فـى بـاریس )المكتبة البریطانیة

 وهـــذه النباتـــات تـــشیر إلـــى التـــأثیر الثـــانوى لهـــاتین ،ســـوریة األصـــل) ٣٩٢٩
  . المدرستین األخیرتین

إضــــــافة (یــــــة وتــــــنص صــــــفحة العنــــــوان بمقامــــــات المكتبــــــة البریطان  
ًعلـــــى أن هـــــذه المخطوطـــــة أصـــــبحت ملكـــــا البـــــن جـــــوالب أحمـــــد ) ٧٢٩٣

 سنة من كتابة ٥٤ وذلك بعد ،)م١٣٧٥(الموصلى عامل الزكاة فى دمشق 
ًالمخطوطة ورغم أن هـذا لـیس دلـیال حاسـما علـى أن المخطوطـة كتبـت فـى  ً

ً فإن هناك احتماال قویا بانها أنتجت فـى سـوریا علـى یـد شـخص ملـم یا،سور ً
 وهنـــــاك مخطوطـــــة أخـــــرى مـــــن مخطوطـــــات ،بأســـــالیب التـــــصویر القدیمـــــة

ــــة  ــــة البریطانی ــــصاویر ) ٢٢١١٤إضــــافة (المقامــــات بالمكتب ــــى ت ــــشتمل عل ت
  . رائعة، فتراكیبها واضحة وبسیطة

ًوالخطوط واأللوان الزاهیة مستخدمة استخداما رائعا، وهذه المقامات    ً
عـــــرب (بـــــاریس المحفـــــوظ فـــــى كلیلـــــة ودمنـــــة مـــــن مخطـــــوط قریبـــــة الـــــصلة 

 خاصة فى رسم الوجوه فالوجوه فى التصویر المملوكى تظهـر فـى ،)٣٤٦٧
ـــاع ـــة األرب  بینمـــا فـــى هـــذه المخطوطـــة ، أو فـــى وضـــع كامـــل،وضـــعه ثالثی

 وربمـا تكـون صورة جانبیة واحدة تقتـرب بـصفة خاصـة مـن نمـاذج الرافـدین،
 الثالثـة مقامـةهذه الصورة إثـارة للتقالیـد المتبقیـة مـن مدرسـة الرافـدین، وفـى ال

 ممـا ،الكثیر مـن وجـوه الرسـوم المـشوهة) ٩٧١٨شرقیة (بالمكتبة البریطانیة 
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 كمـــا أنـــه لـــیس هنـــاك نمـــوذج واضـــح لمنظـــر ،یجعـــل مـــن الـــصعب تحلیلهـــا
ـــــــاریس ) ٢٢١١٤إضـــــــافة (جـــــــانبى،  ـــــــدبا ب ) ٣٤٦٧عـــــــرب (ومخطـــــــوط بی

ًمتماثلتــان أیــضا فــى طریقــة زخرفــة المالبــس، وخاصــة فــى الطیــات اللولبیــة 
  . صالبة الخط وشكل اللوالب المزخرفة والمنمقةو

ــــة ودمنــــه المحفــــوظ فــــى    )  أكــــسفورد–بــــاریس (وفــــى مخطــــوط كلیل
ًتبــدیان تــشابها غیــر أن بیــدبا اكــسفورد تفتقــر إلــى ) م١٣٥٤الثانیــة مؤرخــة (

براعة مـزوق بیـدبا بـاریس وفحـص المخطـوطتین یـنم عـن أنهمـا اعتمـدتا كـل 
ًا كـــامال، وأنهمـــا مـــشتركتان مـــن حیـــث منهمـــا وأخـــذها عـــن األخـــرى اعتمـــاد ً

ًالمــــصدر اشــــتراكا جزئیــــا مــــع مخطوطــــة میــــونیخ  وبنــــاء علــــى ذلــــك فــــإن ،ً
 ،مخطوطـــة بـــاریس البـــد وأن تـــؤرخ بمنتـــصف القـــرن الرابـــع عـــشر المـــیالدى

إلــــى تــــاریخ مماثــــل مــــن قبیــــل ) ٢٢١١٤إضــــافة (ومــــن الممكــــن أن تنــــسب 
إضـافة (المالبـس بـین  فـى زخـارف ًالتعمیم، ولكن هنـاك أیـضا تـشابه جزئـى

، وتحتـوى علـى منمنمـات )١٢٧٢(ومأدبة أطباء میالن المؤرخـة ) ٢٢١١٤
وزاهیــة، ولــذا فإنــه مــن الممكــن نــسبة المخطوطــات الــثالث نــضرة ذات ألــوان 

ً یقـــع تقریبـــا بـــین تـــاریخ )٢٢١١٤اإلضـــافة (إلـــى ســـوریا، واعتبـــار أن تـــاریخ 
  . م١٣٠٠المخطوطتین أى حوالى 

لــم ) ٩٧١٨شــرقیة (الثالثــة بالمكتبــة البریطانیــة مخطوطــة المقامــات   
تخــضع ألى دراســة، والتــاریخ الموجــود فــى نهایــة المخطوطــة الثــانى عــشر 

ًم ال یفعل شـیئا إزاء الـنص أو ١٨٥٥أول فبرایر / هـ١٢٧١من جماد األول 
الصور التوضیحیة، وهناك صعوبة إضافیة حجـر عثـرة أمـام تحدیـد التـاریخ 

كـان ) م١٣٠٠ إلـى م١٢٣٢الذى عـاش مـن (نان على نحو صحیح ألن الف
ًیزاول عمله لمدة تزید عن خمـسین عامـا، ولـذا فـإن تأریخهـا بتـاریخ یقـع فـى 

  . ًالربع األخیر من القرن الثالث عشر یبدو أكثر احتماال



 -١٦٨-

الن مثلمـــا فـــى المكتبـــة المالبـــس قریبـــة الـــصلة بمالبـــس مأدبـــة مـــی  
ًمــــاثال كــــذلك فــــى األشــــكال  كمــــا أن هنــــاك ت،)٢٢١١٤إضــــافة (البریطانیـــة 

ً ولكـــن الخلفیـــات أكثـــر تفـــصیال وتـــشغل مـــساحات أكبـــر ،الهندســـیة والزهریـــة
 وهـــذا یـــوحى بالتقیـــد بالنمـــاذج الرافدینیـــة التـــى )٢٢١١٤إضـــافة (منهـــا فـــى 

یمثل كما ذكرنـا مـن قبـل إلـى رسـم تفاصـیل متنوعـة لتـضفى علـى التـصویرة 
ــــا، التركیــــب فــــى إضــــافة  ًطابعــــا واقعی ــــة مــــن  أشــــ٢٢١١٤ً ًد وضــــوحا وخالی

ًالتفاصیل، وهذا یقتضى ضـمنا تاریخـا متـأخرا عـن هـذه المخطوطـة وتأریخـا  ً ً ً
، ویتجلـى فـى المـشاهد المعماریـة قـدر ضـئیل مـن ٩٧١٨ًمتقدما عن شرقیة 

 التــى نجــد فیهــا الخطــوط ٢٢١١٤الخاصــیة التخطیطیــة المرئیــة فــى إضــافة 
ًالسوداء الرفیعة تحلق أشكاال أكثر دقة وتفصیال ً .  

ً وأقــل تحــورا، أشــكال ًوهــذا یــوحى للمــرة الثانیــة بأســلوب أكثــر تطــورا  
 فهـى ،المذهبـةالكتب فى إحدى المنمنمـات یحـیط بهـا الكثیـر مـن اإلطـارات 

األطبــاء، التــى یبــدو  الموجــودة فــى مأدبــة ربمــا تــأثرت بالعناصــر األســلوبیة
اش محاطـــة بحـــوفیهـــا أن كـــل دورق مـــن الـــدوارق موضـــوع فـــى فجـــوة باریـــة 

 وهــذه بیئــة إضــافیة تطــرأ علــى الــذهن عنــدما نــضع ،مذهبــة كــل علــى حــدة
نـــصب أعیننـــا تـــاریخ هـــذه المخطوطـــة وطرازهـــا، وربمـــا أن مقامـــات المكتبـــة 

ومقامـــات ) ١٢٧٢( تتـــصل بمأدبـــة أطبـــاء مـــیالن ٩٧١٨البریطانیـــة شـــرقیة 
إذ مــن الممكـن والمناســب أن تــؤرخ بــین ) ١٣٠٠حــوالى (المكتبـة البریطانیــة 

 ولمــا كانــت الطیــات اللولبیــة مــن ناحیــة أخــرى ،ًین المخطــوطتین تقریبــاهــات
ًتتــصل اتــصاال وثیقــا بالطیــات فــى بیــدبا بــاریس  وال تبتعــد كثیــر مــن طیــات ،ً

هـــــذا بجانــــب بعـــــض الخـــــصائص المتعلقــــة برســـــوم الوجـــــه حیــــوان مـــــیالن، 
 م١٣٠٠المتصلة بمخطوط باریس فإنه البد من أن یـرجح تـاریخ أقـرب إلـى 

، ومع ذلك فإن مخطوطة باریس تمیل بدرجـة كبیـرة إلـى تحدیـد م١٢٧٥من 
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ً تبـــدو اقترابــــا مؤكــــدا إلــــى إضــــافة ٩٧١٨األشـــكال بخــــط خــــارجى، وشــــرقیة  ً
، ومأدبة أطباء میالن بدرجة أكثر منها فى بیدبا بـاریس أو حیـوان ٢٢١١٤

مـــن الخـــصائص  ربـــه كثیـــ) ٧٦. ب. رقـــم س(الحیوانـــات مـــیالن أو كتـــاب 
وخاصــة فیمــا ) ٤٠٠١بوكــوك ( وبیــدبا اكــسفورد ٣٤٦٧ب مــع عــرالمتماثلــة 

ًبرســومات المالبـــس، غیــر أن مالبــس مـــیالن أكثــر تفــصیال وتـــوحى یتعلــق 
ًبتطــور أكثــر، األشــكال النباتیــة أقــل اتقانــا منهــا فــى مخطــوط بــاریس ولكنهــا 

ًتتصل اتصاال وثیقا بنباتات بیدبا اكسفورد ً .  

با بـــــاریس وأكـــــسفورد أن مخطوطـــــات میـــــونیخ وبیــــد) الم(ویــــستنتج   
ًتتصل اتصاال وثیقـا بـأجزاء امبروزیانـا ولكنـه لـم یقتـرح تـاریخ بغـض النظـر ( ً

وفــى رأیــى أن معالجــة عــن اإلشــارة إلــى صــعوبة تمییــز الطــراز المملــوكى، 
الثیاب والنباتات واستخدام األلوان الزاهیـة تـضعها فـى منتـصف القـرن الرابـع 

  ).وأكسفوردقریبة من مخطوطى باریس ًعشر تقریبا، 

بیــدبا كمبــردج بهــا الكثیــر مــن التــصاویر المذهبــة، ومــع ذلــك فهــى   
ـــل النباتـــات لیـــست تفتقـــر إلـــى البراعـــة فـــى التـــصویر، واألجـــزاء الثانویـــة  مث

ًمنفصلة تفصیال دقیقا والمالبس غالبا ما تترك منـاطق ملونـة دون زخـارف ً ً، 
 ،لمملوكیــــةوهــــذا االفتقــــار إلــــى التزویــــق نــــادر الحــــدوث فــــى المخطوطــــات ا

 ،ویقتـــرح وایـــرز أن هـــذه الـــصور التوضـــیحیة مـــن أعمـــال ناســـخ غیـــر مـــاهر
  . یعمل بقدر ضئیل من األصالة واإلبداع الفنى

األســالیب التــى ناقــشناها حتــى اآلن تخــتص باألعمــال المنتجــة فــى   
 والبــد مــن كلمــة تقــال عــن المخطوطــات الالحقــة ،عــصر الممالیــك البحریــة

فكـــشف األســـرار ) ١٥١٧-١٣٩٠( البرجیـــة المـــصورة فـــى عـــصر الممالیـــك
ـــــسلیمانیة اســـــتانبول، ال ال إســـــماعیل ( ـــــة ال ًواحـــــدا مـــــن أكثـــــر ) ٥٦٥المكتب
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ًاتقانــا وتفــصیال، فلكــل منمنمــة إطــار مــذهب وخلفیــات مذهبــة علــى األعمــال  ً
ًغیــــر مــــا هــــو شــــائع، وهــــذا یـــــضفى علــــى العلــــم ثــــراء فاحــــشا والتـــــصاویر 

، رغــم أن درجــة التــذهیب والتزویــق التوضــیحیة لهــذا العمــل تــصاویر مكتملــة
ویتمثـل فـى . عام تـنم عـن شـئ مـن االفتقـار إلـى الحیویـةبشكل هار زفى األ

 وأقل منها ،هذا العمل بوجه عام ثراء زخرفى أكثر مما فى األعمال المحلیة
ًفـى وصــف الخـصائص، ویظهــر األســلوب الفنـى فقیــرا إذا مـا قــورن بمنــاظر 

، وفـــى ٩٧١٨ أو شـــرقیة ٢٢١١٤ضـــافة مـــن مخطـــوط المكتبـــة البریطانیـــة إ
 مــا تكــون بعــض الــصور بــسیطة فــى تراكیبهــا، ولــیس بهــا دقــةًالحقیقــة غالبــا 

 ویفــــضل ایتنجهــــاوزن ،الخــــط أو التفــــصیل المعروفــــة فــــى األعمــــال البحریــــة
ًبــه مــصر ســرا إرجــاع كــشف األســرار إلــى أصــل ســورى ولكــن البــد أنــه جــئ 

  . لسلطان سلیم األولأثناء الفتوحات العثمانیة التى قام بها ا

وذلك ألن بعض الكلمـات الـشائعة فـى مـصر الكثـرة منهـا كلمـة درة   
ـــه مـــن  ـــونفر أن ـــى طـــائر الببغـــات ویعتقـــد األســـتاذ ســـوهاى ی ـــق عل التـــى تطل

هــذا الكتــاب بــالقرن الخــامس عــشر أو فیمــا بــین القــرنین ًالممكــن جــدا تــأریخ 
  . الرابع عشر أو الخامس عشر

ًتدراج غیــر عامــل هنــاك احتمــاال أكبــر حــرف اســولكــن باعتبارهمــا   
إلرجاعه إلى تاریخ مبكر فى القرن الخامس عشر ألن طریقـة رسـم وزخرفـة 
األجزاء الركنیة ال ترقى إلى الطریقـة التـى نراهـا فـى مالبـس فروسـیة بـاریس 

  ). ٢٨٢٨عرب (

مخطوطــات الفروســیة البــد أن تأخــذ فــى االعتبــار مجتمعــة لتعطــى   
بحالــة . فــى حــوزة مكتبــة شیــستر بیتــىعمــل الموجــود فكــرة عــن األســلوب، فال

ًجیدة، وألوانـه زاهیـة جـدا ورسـوم المالبـس امتـداد األسـلوب الطیـات اللولبیـة، 
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رغــم أنهــا مرســومة بطریقــة أكثــر حــدة منهــا فــى األعمــال البحریــة المــذكورة 
ًسابقا، ففى الواقع لم یعد للطیات إبـداء أیـة قیمـة واقعیـة، إذ أصـبحت مجـرد 

  . سطحیة للخطأشكال 

وطریقة رسم الخیل طریقة جیدة إلـى حـد كبیـر وتحتـل مكانـة معینـة   
 الرســوم الوجهیــة فــى تزویــق المخطوطــات القدیمــة وبــصرف النظــر عــن قلــة

النابــضة بالحیویــة، بعــض الرســوم التــى ال تتعــدى أن تكــون ســوى رســومات 
 تخطیطیـة مختــصرة، فـإن رســم الوجـه یواصــل تقدمـه نحــو التـصویر العــالمى

ًاســتخدم اســتخداما واســعا فــى زخرفــة أغطیــة ســروج المــستوى واللــون الــذهبى  ً
الخیــل ومـــا شــابه ذلـــك مــن تفاصـــیل، مثــل الركـــاب ومهمــاز الركـــاب وحافـــة 
ـــة المـــستوى، وعـــادة مـــا تكـــون  الحلـــس وهـــذه األغطیـــة زخرفـــت زخرفـــة عالی

  . أشكال زهریة واضحة

 أقــرب المخطوطــات إلــى مخطــوط ٢٨٢٤مخطوطــة بــاریس عــرب   
شیستر بیتى بالرغم من أنها تأتى بعدها بمـا یقـرب مـن مائـة عـام مـن حیـث 
ــــدبلن إال أن  التــــاریخ، ورســــم الخیــــل یمكــــن مقارنتــــه بمخطوطــــة الفروســــیة ب

 واألعـــراف والـــذیوب بـــصفة خاصـــة أقـــل رســـمها أكثـــر تخطیطیـــة، فـــالرؤوس
واقعیة، وهذا التدهور فى دقة االنسجام واأللوان یستمر فـى مخطـوط بـاریس 

ً حیث ال توجد ألوان عدا البقع الذهبیة وأحیانا البقـع الحمـراء ٢٨٦٢٢ب عر
  . وهذه الرسوم رسوم تخطیطیة وال یجب النظر إلیها باعتبارها تصاویر

 ففیها اختالفات )١٨٨٦٦إضافة (أما مخطوطة المكتبة البریطانیة   
بینـــة عـــن مخطـــوط شیـــستر بیتـــى ولكنهـــا تكـــشف عـــن عالقـــة وطیـــدة مــــع 

مخطوطـــــــة المكتبـــــــة و ،)٢٦٥١(ة متحـــــــف طوبقابوســـــــراى مخطـــــــوط مكتبـــــــ
 بهــــا ســــبع عــــشرة تــــصویرة جمیعهــــا )٣٦٣١شــــرقیة (البریطانیــــة األخــــرى، 
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 وربمــا ،مــتقن، ومــن المحتمــل أنهــا مــن تــاریخ الحــقًمــصورة تــصویرا غیــر 
  . تكون النسخة األصلیة محتویة على رسوم تخطیطیة فقط

 مجموعــــة كــــاییر وأننــــى أمیــــل إلــــى تــــاریخ الفروســــیة الموجــــودة فــــى  
ـــــاریس  ـــــین مخطـــــوطتى ب ـــــا ب ـــــع تقریب ـــــاریخ یق  )٢٨٢٦(، )٢٨٢٤عـــــرب (ًبت

 ،ًفأشـــكال المالبـــس فیهـــا أكثـــر تبـــسیطا عنهـــا فـــى مخطوطـــة بـــاریس األولـــى
ًوقبعـــات مـــصورة تـــصویرا غیـــر مـــتقن، إال أن رســـوم الخیـــل والمظهـــر ككـــل 

  . )٢٨٢٦باریس عرب (ًأكثر اكتماال من مخطوط 

ًمخطوطـــة تاریخـــا یرجـــع الغـــزو العثمـــانى، ویقتـــرح مـــصطفى لهـــذه ال  
ًوقــد توصــل إلــى هــذه النتیجــة طبقــا لألســلوب اللغــوى والمــصطلحات الفنیــة 

  . ًالمستخدمة، وطبقا لألسس الببلوجرافیة

وتعد هذه المخطوطات من وجهـة النظـر التاریخیـة أكثـر أهمیـة مـن   
لتـصاویر فـى ً ألنها تعرض ألعابا وتمرینات متنوعة، فإحـدى ا،الناحیة الفنیة

وقــد ذكــر ایلــون هــذه  ، أو لعبــة عــصا البلیــاردو،بــاریس تمثــل لعــب الــدبوس
اللعبــة كــضرب مــن ضــروب الفروســیة، كمــا أن مــارین الــرمح كانــت شــائعة 
ـــــوكى، إذ یظهـــــر فـــــى صـــــورة إضـــــافیة مـــــن  االســـــتخدام فـــــى العـــــصر الممل

فارســـان یتمرنـــان )  الـــصفحة الیمنـــى٦٩الورقـــة (كـــایر للفروســـیة مخطوطـــة 
ًوقــد كانــت تمرینــات الــرمح تــشكل مظهــرا رئیــسیا مــن مهارتهمــا، تنمیــة علــى  ً

مظاهر موكب المحمل الذى یتمثل فى قافلة الحجیج التى كانت تذهب إلى 
 عندما أقام ،)م١٢٦٧(مكة، وقد أدخل هذه اللعبة السلطان بیبرس فى سنة 

كر  ویـذ،ًمیدان القبق، ومن المعروف أن بیبرس كان مولعـا بتمرینـات الـرمح
ابن إیـاس كیـف كـان علـى جنـود االحتیـاط أن یتمرنـوا أمـام قایتبـاى إلظهـار 

  . مهارتهم
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 ویمكـن مقارنـة هـذه ،واللعبة المبینة فـى هـذه الـصورة لعبـة البرجـاس  
اللعبـــة بلعبـــة الجریـــد، وهـــى ضـــرب مـــن ضـــروب المقارعـــة بالرمـــاح، وكـــان 

ل مدینـة حلبـة  وكـان بكـ، وموظفـوا الـبالط،یمارسها األمراء وغلمـان الفرسـان
 وتقام فیها المسابقات بین الفرسان أمام جموع غفیـرة ،هذه اللعبةمارس فیها 

كما كان بكل مدینة اسـتاد تقـام فیـه مباریـات من المشاهدین فى أیام معینة، 
 علــى ســارى فــى الوســط فــى أعــاله حلقــة تــستخدم كدرئیــة، ،الرمــى بالــسهام

فروسـیة المـن  هناك تصاویر  فى هذه التصویرة،ًوهذا هو الذى یبدو مصورا
ألعــاب تتــضمن الرمــى مــن علــى یظهــر فیهــا رســوم ) ٢٨٢٦عــرب (الثانیــة 

 ولعبـــة تـــستخدم فیهـــا قـــضبان شـــائكة ،ظهـــر الحـــصان علـــى دریئـــة مرتفعـــة
  . تسمى فن الدبوس

ً لـــــیس واضـــــحا، ،)٢٤٧٧عـــــرب (مخطـــــوط مأدبـــــة أطبـــــاء بـــــاریس   
ن الرسوم غیر المكتملة ًوالقلیل جدا من تصاویر مكتملة، وفیها عدد كبیر م

بعضها بالخط األحمر یمكـن مقارنتهـا بمخطـوط المكتبـة البریطانیـة إضـافة (
 ومــساحات خالیــة مــن الرســومات ممــا یجعلــه متوســط الجــودة مــن ،)٧٢٩٣

مـــس جریفـــر ( كمـــا أن مخطـــوطى المائـــدة بالمكتبـــة البودلیـــة ،الناحیـــة الفنیـــة
  . لیسا ذوى قیمة فنیة واضحة) ١٨٦ومس فراسر 

ریفــــــان (مخطوطــــــة قــــــانون الــــــدنیا بمكتبــــــة متحــــــف طوبقابوســــــراى   
 یمكــن اعتبارهــا أنهــا تمثــل الوجــه اآلخــر مــن التــصویر المملــوكى، ،)١٦٣٨

ًوالتـــصاویر غیـــر واضـــحة وغالبـــا مـــا یكـــون رســـمها جافـــا، واألســـلوب أجـــش  ً
واأللــوان صــفائها قلیــل وســحرها أقــل، ووجــوه األشــخاص وأیــدیهم ذات نوعیــة 

یل المثال النبى موسى علیـه الـسالم وأشـخاص آخـرون علـى فقیرة، فعلى سب
خاصـة فـى ، واألزهـار واألشـجار والـشجیرات ٥٩الصفحة الیمنى من الورقة 

التزاویـــق المبكـــرة یمكـــن مقارنتهـــا بـــبعض الرســـوم المنجـــزة بغیـــر عنایـــة التـــى 
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ـــــة  ـــــة البریطانی الهـــــوامش ، )٧٢٩٣إضـــــافة (نـــــشاهدها فـــــى مخطـــــوط المكتب
ن باللغة التركیة العثمانیة، وبعض الهـوامش أقحمـت فـى الموجودة حول المت

 ولكنهـــا تفتقـــر إلـــى الثـــراء ،االمـــتن، معظـــم التـــصاویر تحتـــل صـــفحة بكاملهـــ
 فــى اســتعمال اللــون الــذهبى الــذى نجــده فــى المخطوطــات القدیمــة، والــسخاء

ً وبعـــض األلـــوان الـــذهبى غالبـــا مـــا ،)٣٤٦٧عـــرب (مثـــل مخطـــوط بـــاریس 
 تخطیطیـة وتـصمیمات ذات تـأثیر متبـاین، تـشتمل رسوم وتمت ،تكون جافة

ً إال أن التـصاویر تعـد نموذجـا لألسـلوب ،على عدد كبیر من المواقع الدینیة
  . الذى بدأ فى االضمحالل

ومـــن ســــوء الطــــالع أن الفنــــانین الـــذین قــــاموا بهــــذه األعمــــال الفنیــــة   
ل توقیـع  فمن األعمال القلیلة التى تحمـ،مافتئوا مجهولین فى معظم األحوال

المكتبــة الحریــرى المحفــوظ فــى ومقامــات ال، ربالفنــاهن كتــاب حیــوان األســكو
المكتبـــة المحفـــوظ فـــى ومخطـــوط مأدبـــة أطبـــاء ) ٩٧١٨شـــرقیة (البریطانیـــة 
فــــــى مكتبــــــة متحــــــف ، وقــــــانون الــــــدنیا، محفــــــوظ )٣٦٠٦رقــــــم (الــــــسلیمانیة 

ال یحمـــل توقیـــع مؤلفـــة ب ومخطـــوط األســـكور،)١٦٣٨ریفـــان (طوبقابوســـراى 
 ویوصـف المؤلـف "على بن محمد بن عبد العزیـز بـن أبـى الفـتح الموصـلى"

واســمه ) م١٣٦١-م١٣٦٠(الخطــاط والمــزوق، وهــذا الفنــان تــوفى فــى ســنة 
إلـى القـرن یرجـع نسبته إلـى مدینـة الموصـل، وفنـه إلى یحمل إشارة واضحة 

ًالثالـــث عـــشر وهـــذا الفـــن متـــأثرا بـــالفن المملـــوكى المبكـــر بدرجـــة كبیـــرة كمـــا 
ًحنا فیمــا ســلف،ومن المحتمــل أن فنانــا واحــدا قــام بكتابــة وتزویــق هــذه أوضــ ً

المخطوطـــة، والكلمـــات التـــى فـــى خاتمـــة المخطوطـــة تقـــرر أن إتمـــام فنونهـــا 
ًالرائعــة یرجــع إلــى عبــد العزیــز المــذكور ســابقا، ویوجــد بمقامــات وتــصاویرها 

تابــة  الــصفحة الیمنــى ك٥٣علــى الورقــة ) ٩٧١٨شــرقیة (البریطانیــة المكتبــة 
وربمـا یكـون غـازى هـو ) قام بعملها غازى بن عبد الـرحمن الدمـشقى(نصها 
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ًالـــذى قـــام أیـــضا بكتابـــة الـــسطر بجانـــب الـــصورة فالـــصورة التـــى تمثـــل منـــزال  ً
الــذى یــشبه الخــط الكــوفى الكبیــرة متوجــه بهــذا الخــط الكــوفى ذى الحــروف 

وتعلـم ، م١٢٣٢ وغازى بن عبد الرحمن الدمـشقى هـذا ولـد فـى سـنة ،المربع
 ،ًالخط الیـدوى واخـتط للنـاس كتبـا وكـان جمیـع خطـاطى دمـشق مـن تالمیـذه

 عــن عمــر ینــاهز )م١٣١٠(وروى لنـا أنــه كــان ذا لــسان معیــب وتــوفى ســنة 
  . ًالثمانین عاما

المخطوطة الموقعة الثالثـة هـى مخطوطـة مأدبـة المكتبـة الـسلیمانیة   
زمیــــرى ومــــن وهنــــا یوقــــع الناســــخ باســــم محمــــد بــــن أحمــــد األ) ٣٦٠٦رقــــم (

ًالمحتمــل أنــه هــو المــسئول عــن توضــیح المخطوطــة بالتــصاویر أیــضا ومــن 
ـــبالط المملـــوكى وأقـــام فیـــه بـــصفة  المحتمـــل أن هـــذا الخطـــاط ذهـــب إلـــى ال

حیـث كـان العثمـانیون تحـت حكـم أورخـان قـد . رسمیة تفوق إقامته فى تركیا
جلــو وورد مثــل الكرمنوبــدأوا فــى نــشر الــسالالت الحاكمــة الــصغیرة وتبنیهــا، 

بالكتابة التى فى مخطوط قانون الدنیا باسم أحمد حـسن المـسعودى، ولكنهـا 
وأمــا مخطوطــة الفروســیة ال تــشیر إلیــه بــصورة واضــحة علــى أنــه المــزوق، 

مكتوبــة علــى أحــد ) عمــل علــى(بمكتبــة شیــستر بیتــى، بــدبلن ورد بهــا جملــة 
  . إلى الفنانأن تكون هذه الجملة إشارة المحتمل أغطیة سروج الخیل، ومن 

المــصور الوحیــد مــن هــذه الفتــرة التقیــت باســمه مــصادفة فــى كتــاب   
ًتن حیث یخبرنا بأن خواجة الدین كان مصورا وحاجبا لدى بـالط بیبـرس ارم ً
 ولیس لهذا المصور أعمال موقعـة، والبـد أن نتـذكر أن ،)م١٢٦٦-١٢٦٠(

لـسبب فـى عملیة التوقیـع علـى المنمنمـات كانـت نـادرة الحـدوث، وقـد یرجـع ا
ذلــك إلــى تواضــع الفنــان، فقــد كــان یطلــق علــى الفنــان لقــب المــذهب بــصورة 
أكثــر مــن لقــب المــصور، اآلن الفعــل صــور لــه مــدلول قرآنــى فعملیــة الخلــق 
امتیــاز مقــصور علــى هللا ســبحانه وتعــالى وحــده، وهــذا یفــسر لنــا لمــاذا كــان 
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لــــى الفنـــانون یحرصــــون علـــى االبتعــــاد عـــن دائــــرة الـــضوء حتــــى یجلبـــون ع
  . أنفسهم السخط بسبب الخروج على المبادئ الدینیة

ومن الجدیر باإلجالل واإلكبار هنـا أن نجـد الخطـاط علـى النقـیض   
مــــن المــــصور إذ أنــــه یجــــوز رضــــا رجــــال الــــدین ألنــــه یقــــوم بكتابــــة اآلیــــات 

ــــة ــــى یتبؤهــــا ،القرآنی ــــك الت ــــر مــــن تل ــــة ســــامیة أكث ــــه یحظــــى بمنزل  ممــــا جعل
  . المصور

ًى كــل مخطوطــة یختلــف اختالفــا كبیــرا فمقامــات عــدد المنمنمــات فــ   ً
 منمنمـــة فـــى حـــین فروســـیة ٨٣بهـــا ) ٢٢١١٤إضـــافة (المكتبـــة البریطانیـــة 

  .  فقط١١ منمنمة ومائدة أطباء میالن بها ١٩دبلن بها 

مكتملة مثلها فـى ذلـك لیست إال أن تزاویق هذه المخطوطة األخیرة   
 تـصویرة مـن الحواشـى ١١بها ، بالمكتبة البریطانیة إذ ٧٢٩٣مثل اإلضافة 

إال أنهــا تـــشتمل علـــى العدیـــد مـــن الرســـوم التوضـــیحیة ذات نوعیـــة متفاوتـــه، 
ــــصور والرســــوم  ــــة مــــن ال ــــر مــــن المــــساحات الخالی ــــى الكثی ــــشتمل عل كمــــا ت

 ٢٨٥ الـــصفحة الیـــسرى حتـــى الورقـــة ١١١التوضـــیحیة خاصـــة مـــن الورقـــة 
صاویر بهــــا تــــ) ٢٤٧٧عــــرب (الــــصحفة الیمنــــى، ومخطــــوط مأدبــــة بــــاریس 

، باإلضافة إلى بعـض االسكتـشات ٤٣مذهبة ورسوم تخطیطیة یبلغ عددها 
  . الناقصة

 تـصویرة، وهـذا ٥٩ویبلغ متوسط عدد التصاویر فى كل مخطوطـة   
ًالمتوســـط مـــأخوذا مـــن ســـت عـــشرة مخطوطـــة وعلـــى العمـــوم فـــإن األعمـــال 
ــــة  ــــر المكتملتــــین بالمكتب المملوكیــــة المبكــــرة مثــــل مخطــــوطتى المقامــــات غی

وكلیلـة دومنـة بـاریس ) ٧٩ بهـا ٩٧١٨، شـرقیة ٢٢١١٤إضافة (بریطانیة ال
أكثـــر ثـــراء مـــن ) ٧٠بهـــا . ف. أ(ومقامـــات فیینـــا ) ٥٠ بهـــا ٣٤٦٧عـــرب (
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 وكـشف األسـرار ،الكتب المتـأخرة التـى أنجـزت فـى عـصر الممالیـك البرجیـة
ُ، كمــا ذكرنــا مــن قبــل ویرجــع ١٩وفروســیة دبلــن بهــا  تــصویرة فقــط، ٣٥بهــا 

ى ذلك إلى مدى النشاط الفنى الذى كان على قدر عظیم فـى عهـد السبب ف
الممالیـــــك البحریـــــة وهبوطـــــة إلـــــى مـــــا دون المـــــستوى المعهـــــود فـــــى عـــــصر 
ًالممالیك البرجیة الذى ظل فیـه تزویـق الكتـاب أمـرا مجهـوال، واألعمـال التـى  ً
انتجــت فــى عــصر الممالیــك البرجیــة مثــل قــانون الــدنیا وعجائبهــا فــى مكتبــة 

تعد نماذج ردیئة للغایة لفن ) ١٦٣٨ریفان (وبقابوسراى باستانبول متحف ط
التــصویر الــذى أخــذ فــى االضــمحالل واشــتمل علــى تــصاویر مكــررة وذات 

  . نوعیة فقیرة

  صور األشكال اآلدمیة والحیوانیة فى المخطوطات المملوكیة : ًخامسا

مـــن الممكـــن أن نقـــرر أن التـــصویر المملـــوكى قـــد وصـــل إلینـــا مـــن   
 تـــــصویرهم لإلنـــــسان والحیـــــوان، فقـــــد صـــــورت كـــــل أنمـــــاط وطبقـــــات خـــــالل

األشــخاص مــن خــالل تحركــاتهم فــى بعــض مــشاهد الحیــاة الیومیــة فــى تلــك 
  . الفترة، والتى وصلت إلینا من خالل هذه التصاویر

وقد صورت الوجوه فى وضعة ثالثیة األربـاع وذلـك بطریقـة ممیـزة،   
ل، حیــث تظهــر فیــه األنــف كبیــرة وال یقــل أهمیــة عــن الــشكل الــسامى للبروفیــ

 وهــــى مــــن ممیــــزات المدرســــة العراقیــــة ،منحرفــــة وذات لحــــى ســــوداء كاملــــة
  . القدیمة

ولكــن بــالرغم مــن أن الــشكل الــسامى للوجــه لــم یختلــف، فــإن غالبیــة   
الوجوه مغولیة مفلطحة مربعة، ذات لحى كثیفة وفـم صـغیرة وعیـون منحرفـة 

طلقـون لحـاهم وبعـض الـصبیان قــد وحواجـب رفیعـة، كمـا أن أغلـب الرجــال ی
م عنـدما قـص الـسلطان ١٣١٥ضفروا شعورهم، وفى الحقیقة أنه حتـى عـام 
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محمد بن قالوون شعره، كان سالطین المغول یتركون شعورهم طویلـة، وقـد 
ـــشرق األقـــصى،  ـــشوارب بال ـــأثرت اللحـــى وال والتـــى یمكـــن أن یطلـــق علیهـــا ت

رق التــــصویر فــــى ذلــــك نفــــس الوجــــوه المفلطحــــة، ولــــم یفــــبالــــشكل التركــــى، 
  .  وبین وجوه الفتیات،العصر بین وجوه الشباب والصبیان غیر ذوات اللحى

حیــث  بوســط آســیا منــذ القــرن الــسابع عــشر بوقــد لــوحظ تقــدم أســلو  
  . ً وأیضا فى الوجوه الفاطمیة المعبرة،ملوك األویغور فى تصاویر سامرا

ســــقف ًفهــــذه الممیــــزات اآلســــیویة قــــد ظهــــرت أیــــضا فــــى رســــومات   
الكــابالت بالتینــا فــى بــالیرمو بــصقلیة، وفــى مخطوطــة تــصف قــصة غــرام 

 ولكـــن یجـــب أال ،ریـــاض وبیـــاض وهـــى محفوظـــة اآلن فـــى مكتبـــة الفاتیكـــان
المملوكیـة مثـال اآلتـف العریـضة نغفل الفـروق التـى توجـد فـى المخطوطـات 

 والشخصیات غیر المعبرة فى مقامات الحریرى المحفوظة ،والوجوه المغولیة
ًى فیینـــــا، والتـــــى تختلـــــف عنهـــــا تمامـــــا النـــــسخة المحفوظـــــة فـــــى المكتبـــــة فـــــ

  . البریطانیة حیث تقترب أكثر من مدرسة العراق القدیمة

 قــد ،ومــن المحتمــل أن یكــون هــذا العمــل مــن أعمــال مــصور ســورى  
منـه بدراسـة المـصریة الرائـدة، والقاعـدة األساسـیة أكثـر تأثر بالتقالیـد المبكـرة 

أكثــر حیویــة مــن األســلوب الــواقعى للتــصویر مــن الحیــوان لإلنتــاج الدمــشقى 
فى األعمدة المنتجة فى مصر فى النصف األول مـن فى مكتبة االسكولایر، 

القــرن الرابــع عــشر یوجــد نزعــة قویــة مؤكــدة، یبــدو أن حــل محلهــا األســلوب 
، ولكــن المــزج )م١٣٠٠(األكثــر طبیعــة الــذى جلبــه المغــول معهــم فــى عــام 

هــذه المدرســة التــصویریة عــاد لیكــون عالمــة ومیــزة مــن بــین األســالیب فــى 
  . الصعب تعریفها وتمییزها بغیر شك
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ــــة الحــــادة، ففــــى مخطوطــــة بیــــدبا فــــى    وقــــد ســــادت األنــــوف الطویل
 وكـــذلك فـــى المخطـــوطتین المملـــوكیتین فـــى میالنـــو اللتـــین فـــى كـــل ،بـــاریس

االحتماالت یرجعان إلـى أصـل سـورى، فـاللحى فـى تلـك المخطوطـات تمثـل 
ًبأســـلوب أقـــل كمـــاال ودقـــة مـــن أولئـــك الـــذین وجـــدوا فـــى أكـــسفورد ومقامـــات 

  . المكتبة البریطانیة حیث أغلب الوجوه ذات لحى

علــى أیــة حــال فمقامــات الحریــرى المحفوظــة فــى المكتبــة البریطانیــة   
ًتـــصور الوجـــوه بـــشكل أكثـــر دقـــة، وتلـــك أیـــضا نقطـــة البـــد وأن نـــضعها فـــى 

قامات إلى تاریخ معین، ونسخة أكـسفورد مـن ننسب هذه الماالعتبار عندما 
مقامـــات الحریـــرى تظهـــر الوجـــوه مفلطحـــة مـــشابهة لمجموعـــة المخطوطـــات 

فعلــــى ســــبیل المثــــال اللحــــى لــــیس لهــــا الــــصالبة األخیــــرة للممالیــــك البرجیــــة 
المعتــادة فــى الــشكل واللــون ومــن الممكــن أن تكــون محاولــة للعمــل الــواقعى 

  . من معالجتها على أنها منطقة لونبتوضیح جدائل اللحى وذلك أكثر 

ًوالـــسود یـــصورون غالبـــا فـــى زى عبیـــد، وفـــى بعـــض األحیـــان یبـــدو   
ً ویرتـدى معـه شـاال طـویال، ولكــن ، وقـد زخرفـت أطرافــه،ًالعبیـد مرتـدیا اإلزار ً

 بلـون داكـن فـإن أغلـب المالمـح مغولیـة، ةبغض النظـر عـن أن تلـوین البـشر
  . ا ال تقارن بالوجوه السوداءوشكل الوجه وخط األنف والحواجب كله

والتــى قــد یقــصد العیــون فقــط ربمــا تكــون ذات شــكل دائــرى صــغیر   
تــصور ) دعــوة األطبــاء(بهــا مالمــح النیجــرو، وفــى واحــدة مــن المنمــات فــى 

ًخادمـــا أســـود یظهـــر بجانبـــه وبعـــین دائریـــة محملقـــة والتـــى یبـــدو أنهـــا تنظـــر 
عبیــر عـن المفاجــأة وذلــك لألمـام عنهــا إلـى الجنــب، ویقـصد بهــا التـصویر الت

ًبــــالرغم مــــن أن التــــصویر المملــــوكى لــــم یعــــط اهتمامــــا كبیــــرا  لالنفعــــال فــــى ً
  . التصویر
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وطریقـــة التعبیـــر عـــن االنفعـــاالت صـــورت بـــالطرق المختلفـــة لرســـم   
ًاألیـــدى وذلـــك یبـــدو واضـــحا فـــى المنمنمـــات الرائعـــة المحفوظـــة فـــى المكتبـــة 

 بینمــــا الرجــــل ،فــــى تــــضرعیــــد ممــــدودة زالبریطانیــــة حیــــث تظهــــر یــــد أبــــى 
 والــرجالن ،المخاطــب فــى الــصورة یــصور وهــو فــى مناقــشة بــصورة دفاعیــة

 بینمـــا ،الواقفـــان إلـــى الیـــسار العلـــوى للتـــصویرة مـــشغوالن فـــى مناقـــشة جدیـــة
  . اثنان من الشیوخ جالسان یبوان فى مزاج مخالف

وموضــــوع هــــذا المنظــــر لــــه اتــــصال أو عالقــــة بالتمثیــــل المــــسیحى   
 مخاطبــة األطبــاء وذلــك الفــصل فیــه تــصویرة تــصف كیــف أن للمــسیح عنــد

ًابــن أبــى زیــد أجبــر مــستمعیه أن یــدفعوا صــدقة ومــاال والــذى بعــد ذلــك أنفقــه 
  . على الطعام والشراب مع والده السكیر

 مـــن مخطوطـــات الممالیـــك البرجیـــة ًولـــم یعبـــر عـــن العاطفـــة كثیـــرا  
وســیة المحفــوظ  وفــى مخطــوط الفر،ًواألشــكال أصــبحت جمــودا عــن ذى قبــل

ًفــى بــاریس الوجــوه تختلــف تمامــا عــن أولئــك المــذكورین ســابقا وفــى بعــض  ً
 فــاألنوف ذات شــكل ،ًالحــاالت تقــل كثیــرا عــن مجــرد رســم تخطیطــى ســریع

ـــا مـــا تكـــون اصـــطالحیة تتـــصل مـــع  ًمربـــع مفلطـــح والعیـــون والحاجـــب غالب
  . الحاجب عن طریق حافة األنف

لمخطوطــات البرجیــة یغلــب وشــعر الرجــال عــادة قــصیر بینمــا فــى ا  
ً والوجـــوه أكثــر تحدیـــدا، وهـــذا ، واألنــوف ذات خطـــوط حــادة،الــشعر الطویـــل

التقلیل من المالمح المغولیة من المحتمل أن یكون محاولة لتـصویر الوجـوه 
  . ذات الشكل التركى

الفنان فهذه الوجوه نقلت مـن المخطوطـات ًولكن أیا كان ما فى نیة   
 وفـــى هـــذه المخطوطـــات ، والتـــى ســـبق مناقـــشتها،ریـــةالمبكـــرة للممالیـــك البح
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عادة ما یلون الشعر باللون األسود، ولكن هنـاك بعـض االسـتثناءات، فعلـى 
ـــسروجى بلحیـــة ـــون لتمیـــزه عـــن ســـبیل المثـــال یـــصور أبـــو زیـــد ال  رمادیـــة الل

 وهـــذه األلـــوان ،ًاألشــخاص اآلخـــرین، وأحیانـــا یـــصور الحــارث بلحیـــة حمـــراء
ــــر ا ــــى غی ــــدل عل ــــستخدم لت ــــة ت لعــــرب ولكــــن مــــن المحتمــــل أن تكــــون طریق

  . توضیحیة ال أكثر

وقد ظهرت نفس الطریقة فى مقامات شـییقر التـى ربمـا كـان أغلبهـا   
مــــن إنتــــاج المدرســــة العراقیــــة القدیمــــة فــــى التــــصویر، وفــــى المخطوطــــات 
المملوكیــة تنــوع كبیــر فــى األزیــاء والثیــاب، فهنــاك أمثلــة عدیــدة حیــث تظهــر 

ًالـــبالط هـــذا فـــضال عـــن ظهـــور األزیـــاء ذات الطـــابع أشـــكال مالبـــس رجـــال 
  . العسكرى

فــى مقامــات الحریــرى المحفوظــة فــى ووضــع المواجهــة الــذى یظهــر   
ًیرتدى كابا نرى صداه هنا فى تصویره تمثل أمیر جالس على العرش فیینا، 

 أســـود اللـــون ومـــن ءورداء ذات أكمـــام ویتمنطـــق بحـــزام ذهبـــى وینتعـــل حـــذا
  . لطراز على عضدهالممكن رؤیة شریط ا

ـــذین یمتلكـــون اإلقطاعـــات    وكـــان هـــذا الطـــراز مخـــصص ألولئـــك ال
مجــرد نــوع مــن الزخرفــة، وعلــى ولكــن فــى العــصر المملــوكى أصــبح الطــراز 

 وربمــا كانــت هــذه األزیــاء ،أصــفر اللــونرأس هــذا األمیــر یوجــد غطــاء رأس 
مـــــن الحریـــــر الـــــسكندرى المطـــــرز بخیـــــوط ذهبیـــــة وقـــــد تكـــــرر ظهـــــوره فـــــى 

ویر المملوكیـــة، ویوجـــد شخـــصان أســـفل یمـــین التـــصویرة فـــى إحـــدى التـــصا
المقامات، یرتدیان أغطیة رأس من النوع الشائع بین الطبقـات العـسكریة فـى 
ًعـــصر الممالیـــك البرجیـــة، وهنـــاك أیـــضا الـــشربوش الـــذى یمیـــز األمـــراء فـــى 

 وهو یتكون من غطاء رأس تنتهى حافته بوبر مـع ،عصر الممالیك البحریة
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نــق مثلثــة، ویوجــد دبــوس علــى الجبهــة هــذا باإلضــافة إلــى العمامــة رابطــة ع
ًالمخروطیــة، وقــد صــور الــزى الــدینى بعمامــة غالبــا مــا تكــون طویلــة ویلــف 
حــول العمامــة شــال یتــدلى طرفــه علــى العنــق واألكتــاف، وهــذا الــزى األســود 
الــذى یرتدیــه خطبــاء المنــابر یــوم الجمعـــة یــشیر إلــى انتمائــه ووالئــه للدولـــة 

  . باسیةالع

ولكــى یثبــت الــسلطان بیبــرس قــوائم عرشــه عمــل علــى إعــادة إحیــاء   
الخالفة اإلسـالمیة لكـى یحـصل مـن الخلیفـة علـى بیعـة تجعـل سـلطته أكثـر 

 ولـم یرتـد ،شرعیة، ولذلك استخدم الفنان اللون األسود فـى المحـیط الـسیاسى
ـــالحریر المـــصقول حیـــث قـــد منعـــوا مـــن  ـــدین المالبـــس المزركـــشة ب رجـــال ال

 ولكـن ،رتدائها، ولذلك من الطبیعى أال تظهر هـذه األشـكال فـى المنمنمـاتا
هنــــاك منمنمــــات خاصــــة فــــى مجموعــــة المقامــــات التــــى تمثــــل أبــــا زیــــد فــــى 

 والتــــى تــــشیر إلــــى أن الفنــــانین عــــادة ال ،ًالمــــسجد مرتــــدیا عبــــاءة مزركــــشة
  . یصورون المناظر التقلیدیة الطبیعیة

 ، التـــى تـــصل إلـــى الركبـــةوقـــد صـــورت النـــساء مرتـــدیات القمـــصان  
 هـــذا باإلضـــافة إلـــى غطـــاء ،ویرتـــدین تحـــت هـــذه القمـــصان ســـراویل طویلـــة

 ، وقد كانـت هـذه األزیـاء ذات لـون ممیـز بالنـسبة للیهـود والمـسیحیین،الرأس
ٕلــم یكــن لهــا داللــة معینــة وانمــا ولكــن األلــوان التــى ظهــرت فــى المخطوطــات 

  . كانت تخضع لحاسة الفنان الفنیة

 وتلـبس تحـت ، وهى قطعة من القماش تربط حـول الـشعروالعصابة  
 أو عبــاءة بطــراز ،ویرتــدى الرجــال عــادة غطــاء رأس مــزركش طویــلاإلزار، 

 ویرتــدون ، وعلــى األكمــام،مــزركش بخیــوط ذهبیــة علــى الحافــةعلــى العــضد 
عدیــــدة  وهنــــاك أنــــواع ،ً وأحیانــــا یتــــدلى أطرافهــــا،كــــذلك العمامــــات البیــــضاء
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 والعبیــد فقــط لــم یكــن لهــم الحــق فــى ، بعــدة طــرقصــورت ملفوفــةللعمامــات 
  .  ولذلك كانوا یرتدون غطاء رأس من اللباد،ارتداء العمامات

یصور بعـض الرجـال مرتـدین اإلزار مـع مخطوط كلیلة ودمنة وفى   
 هوفــى واحــدة مــن مقامــات المكتبــة البریطانیــة تــصویروشــاح علــى الــصور، 

ًلمجدف یرتدى سرواال قـصیرا مـن الخـیش باسـ ًطا وشـاحا علـى صـدرهً  وهـذا ،ً
ًالنــوع مــن الــزى مــن الممكــن أن یكــون تــأثیرا هنــدیا  وهــى عــالوة علــى ذلــك ،ً

  . طریقة للتعبیر عن الطبقات السفلى من المجتمع فى ذلك الوقت

ـــد تنوعـــت حركـــات النـــاس وأوضـــاعهم   ـــاظر الحیـــاة ،وق  وشـــاعت من
هنــاك منــة مخطــوط كلیلــة ودالیومیــة، ففــى مقامــات الحریــرى فــى بــاریس فــى 

ً وهنـاك أیـضا منـاظر للفـراش واألعیـاد الـزواج ،منظر الثنین فى لقاء جنـسى
 وفـــى منمنمـــات أخـــرى ،وكـــذلك منـــاظر جنائزیـــة ومنـــاظر لمـــدارس وقـــوارب

صور لرجال تسرق وكذلك صور حكام ونواب فـى حفـالت للـشرب والـرقص 
  . والموسیقى

ت التــى ً وأیــضا للــصیدلیا،وهنــاك تــصاویر للمكتبــات برفــوف الكتــب  
 وصـــور ، ورحـــالت الحـــج،ًفیهـــا أبـــاریق القیـــاس وهنـــاك أیـــضا صـــور الخیـــام

 وبجانــب هــذا صــورت حفــالت ، وصــور الحیوانــات وســط الــبالط،الحوانیــت
  .  والمناظر داخل المسجد،الشراب

ومــن الممیــزات الملحوظــة فــى التــصویر العربــى صــور الحیوانــات،   
حیوانات مفتقدة فى صورة ومن المالحظ أن الدقة التى تتضح فى تصویر ال

 وهذا التـصویر الجیـد والمقنـع للحیوانـات یرجـع إلـى الـنقش ،األشكال اآلدمیة
 فهنــــاك منــــاظر الــــصید والحیوانــــات المستأنــــسة والمتوحــــشة التــــى ،اآلشــــورى

  . شاعت فى الخزف الرومانى والبیزنطى
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وقـــد نقـــل المـــصورون الفـــرس هـــذه الطبیعـــة كمـــا كـــان اإلمبراطـــور   
ًفا بالتـــصویر الـــواقعى للطبیعـــة وقـــد صـــور مـــصوره منـــصور جهـــانكیر شـــغو

  . مجموعة من الحیوانات والزهور بطریقة واقعیة

ًوالمصورون العرب صوروا الحیوانات أیضا بالعالمات الممیزة لكـل   
 وفى مقامات الحریـرى واحـدة مـن أجمـل التـصاویر العربیـة للحیوانـات ،منهم

ه المنمنمـــة مـــن أجمـــل األمثلـــة  وتعتبـــر هـــذ،والتـــى تمثـــل قطیـــع مـــن الجمـــال
 والتى لم تفقـد صـلتها بالطبیعـة كمـا حـدث للتـصویر ، العراق القدیمةسةلمدر

العربـــى تحـــت حكـــم الممالیـــك، حقیقـــة أن أعمـــال الفـــن المنتجـــة فـــى عـــصر 
ــــة حــــوالى  ــــة )م١٣٩٠(الممالیــــك البرجی ً كــــان انعكاســــا ســــیئا لألعمــــال الفنی ً

المملـوكى عامـة كـان زخرفـى لتـصویر ا ولكن بالرغم من أن ،العربیة المبكرة
 فـــإن الفنـــانین لـــم یـــستخدموا هـــذا األســـلوب الزخرفـــى فـــى تـــصویر ،األســـلوب

ومخطــوط الحیــوان فــى مكتبــة الــدیر . الحیوانــات بــل صــورت بأســلوب واقعــى
 حیـــــث یوضـــــح مهـــــارة ومعرفـــــة الفنـــــان ،ال یحـــــاكى الطبیعـــــةبفـــــى األســـــكور

ن المبالغــة فــى تــصویر  كمــا أن هنــاك قلیــل مــ،المــصور للنــسب التــشریحیة
  .  وهى ناتجة من رسم المنمنمات على أرضیة ذهبیة،الحیوانات

 ،كل فـصل نـوع مـن الحیوانـاتوقد قسم هذا المخطوط بحیث یضم   
 ، والثــانى للمتوحــشة البریــة،ًفمــثال القــسم األول یــدور حــول الحیوانــات األلیفــة

  . عدیدة من األسماك والرابع یدرس أنواع ، والجارحة،والثالث للطیور األلیفة

 ،وقـــد ظهـــرت كـــل الحیوانـــات فـــى أزواج بمـــا فیهـــا اإلنـــاث والـــذكور  
 كـــل ذلـــك ،ونفـــس التـــصویر المطـــابق للـــرؤوس ونفـــس الموضـــوع واألســـلوب

 وفى هذه الحالة تكون من عمـل ،یوضح لنا أن الحیوانات رسمت بید واحدة
  . محمد بن عبد العزیز بن أبو الفاس الدرهمى الموصلى
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بعــــض التــــشابه بــــین مخطوطــــات الممالیــــك المتنوعــــة مثــــل وهنــــاك   
األرنـــب البـــرى فـــى كتـــاب الحیـــوان یمكـــن مقارنتـــه مـــع منمنمـــة تمثـــل ملـــك 

 وقـــد مثلـــت أوضـــاع ،األرانـــب مـــع أصـــحابه فـــى أســـاطیر بیـــدبا فـــى بـــاریس
 وخاصـــة أحـــد األرانـــب الـــذى ،ًوحركـــات هـــذه األرانـــب بأســـلوب واقعـــى جـــدا

ــــى الخلــــف ــــة إل ــــه متدلی ــــة  و،صــــورت أذن ــــذى صــــور بطریق ــــك األرانــــب ال مل
وتكرر ذلك فى منمنمات نـسخة أخـرى مـن نفـس المخطوطـة حیـث . إنسانیة

ً وهــذه التــصویرة تتــشابه تــشابها ملحوظــا مــن حیــث ،صــور مــع ملــك األفیــال ً
  . كسفوردأبكلیلة ودمنة الموضوع مع مخطوطة 

وفـــى كتـــاب الحیـــوان للجـــاحظ بمـــیالن بركـــة الـــسمك الـــذهبى تـــشبه   
 وذلك من حیث طریقـة رسـم رؤوس ،البسكورالممثلة فى مكتبة االاألسماك 

 ،متحركــة حیــةبطریقــة األســماك، وفــى كتــاب الحیــوان للجــاحظ رســم الــسمك 
 ،بینمــا فــى الكتــاب اآلخــر صــور الــسمك بطریقــة صــارمة لیــست فیهــا حركــة

 وهاتــان المخطوطتــان تتــشابهان مــن ،حیــث صــورهم كلهــم یــسبحون للیــسار
  .  ومؤخرة أجسام الحیوانات،سحیث تصویرهم للرؤو

وفـــى هـــذه المخطوطـــة تـــصور الحیوانـــات متحركـــة مـــن الیمـــین إلـــى   
 حتـــى فــــى حركــــة ، وهــــذا ملحـــوظ فــــى أغلــــب التـــصاویر المملوكیــــة،الیـــسار
 ولكـن ،المبكـرة للمدرسـة العراقیـة وظهـرت هـذه الـصفة فـى األعمـال ،الطیور

  . لیست متناسقة فى األسلوب كما فى التصاویر المملوكیة

ورســوم الحیوانــات والطیــور المتعــددة ممیــزة ففــى رســم المعركــة بــین   
 أو حركــة وبعــدم اهتمــام للنكبــة ، ظهــرت البــوم بــدون انفعــال،الغربــان والبــوم
  .  ولكن هناك اهتمام بإظهار التفاصیل فى أجنحة الغربان،التى حلت بهم
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رة  حیث صـو،ومقامات المكتبة البریطانیة بها العدید من المنمنمات  
 ومثلت بدقة كنـوع مـن اإلضـافة الزخرفیـة وفـى ،الطیور أثناء عملیة الطیران

مخطــوط الحیــوان یمــیالن عــدد كبیــر مــن الحیوانــات القویــة المختلفــة ولــذلك 
ـــة  تظهـــر بـــصورة خـــشنة أكثـــر مـــن مثیالتهـــا فـــى مقامـــات المكتبـــة البریطانی

قــل  ولكــن صــور التمــساح بــصورة أ،فــصورت النعامــة ببراعــة وبــشكل طبیعــى
لطائر یلعق أسنان التمساح وهذا بدون شـك یقـصد بـه  وهناك صورة ،واقعیة

 طــائر یكتــسب معیــشته مــا أكثــر غــراب: مــن الــنص الــذى یقــولذلــك الجــزء 
 وراحـــة لتمـــساح فهـــذه وســـیلة لمعیـــشة الطـــائرعـــن طریـــق تنظیـــف أســـنان ا

 والــذى ،الــذى ذكــره هیــرودوت ومــن المحتمــل أن هــذا هــو الزقــزاق ،للتمــساح
  . أن الطائر یحذر التمساح من أى متطفلالحظ 

وفــــى تلــــك المخطوطــــة الغنیــــة تــــصویرة لظرافــــة مرتدیــــة الخالخیــــل   
 وهــذه لیــست صــفة غیــر عادیــة فــى ،ًوصــدریة وأیــضا بعــض الحلــى األخــرى

  .  بل هى على ما یبدو إضافات زخرفیة خالصة،التصاویر المملوكیة

انــات مثــل وهنــاك بعــض المخطوطــات األخــرى التــى اهتمــت بالحیو  
مخطوطـــات الفروســـیة، وفـــى مخطوطـــة دبلـــن تـــصاویر الخیـــول تبـــدو رائعـــة 

 ومـــن الطریــف أن كـــل الخیــول فـــى هـــذا ،خاصـــة الــرؤوس واألطـــرافمتقنــة 
 وتظهــر هــذه الــسمة فــى ،الكتــاب مــا عــدا واحــد ذیولهــا معقــوة عقــدة مزدوجــة

  .  وفى فروسیة مكتبة طوبقابوسراى،فروسیة المكتبة البریطانیة

ًأیــضا عــدة تــصاویر قلیلــة للحیوانــات البریــة فــى بــاریس فــى وهنــاك   
 وفــى قــانون الــدنیا فــى مكتبــة متحــف طوبقابوســراى وفــى ،الحیــل المیكانیكیــة

  . استانبول توجد تصاویر للتنین
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  الزخرفة فى التصاویر المملوكیة : ًسادسا

مــن المــدهش أن المخطوطــات العربیــة المؤرخــة لمختلــف المــدارس   
یــاء المالبــس والنــسیج وهــذه النمــاذج القیمــة المتنوعــة تزایــدت تنوعــت فیهــا أز

  . وتطورت

 ولــــه طــــرق ،والتــــصویر المملــــوكى المبكــــر كــــان لــــه طــــابع تقلیــــدى  
 ، وهـــى التـــى تعـــرف باســـم أشـــكال طیـــات الثیـــاب،اصـــطالحیة فـــى الزخرفـــة

ًأشــكال عدیــدة لهــذه الطیــات ولكنهــا أساســا تتكــون مــن وكــان هنــاك بــالطبع 
ضاء مــشرقة مـــن ظـــالل أغمـــق تكــون عـــادة علـــى حافـــة خطــوط متموجـــة بیـــ

الخطـــوط الـــسفلیة وهـــذه هـــى الطریقـــة الفنیـــة المملوكـــة لتمثیـــل الطیـــات غیـــر 
  . المنتظمة فى المالبس أو فى مختلف الموضوعات

علـــى أن التعبیـــر عـــن العـــین كـــان بطریقـــة جدیـــدة فـــصورت بـــشكل   
ًا األشــكال  وباإلضــافة إلــى أشــكال الطیــات كــان یوجــد أیــض،مفلطــح منبــسط

ً والتــى غالبــا مــا تكــون علــى درجــة كبیــرة مــن التعقــد فــى ،الهندیــة الخالــصة
التكوین، وتتجلى عبقریـة الفنـان العربـى فـى ظهـور األرابیـسك حیـث تكـررت 

 وتعطــى متعـــة ،هــذه األشــكال الهندســیة علـــى ســطح منبــسط لتفلـــت االنتبــاه
 ،شــكال الحلقیــة واأل،للعــین، ونــوع ثالــث مــن الزخرفــة هــو األســالك الدائریــة

ولكــن أشــكال الطیــات تعتبــر دون شــك هــى الفكــرة المهیمنــة علــى المدرســة 
 وهذه الزخرفة تكررت فى كل المخطوطات المنتجة فى ،المملوكیة للتصویر

 واالســـــتثناء الوحیـــــد لهـــــذه ،القـــــرن الثـــــامن فـــــى كتـــــاب الزخرفـــــة المملـــــوكى
كتبـة البلدیـة المجموعة هـى مخطوطـة حكایـات بیـدبا أو أسـاطیر بیـدبا فـى م

  . فى میونخ
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ولیــــست هنــــاك أســــباب واضــــحة عــــن لمــــاذا هــــذه المخطوطــــات لــــم   
ـــار  تـــشتمل علـــى هـــذا النـــوع مـــن أشـــكال الطیـــات؟ إال إذا أخـــذنا فـــى االعتب

 وهنــــا یجــــب أن نــــشیر إلــــى أن هــــذا الــــشكل مــــن ،الحاســــة الخاصــــة للفنــــان
 فـــى ً ولكنـــه ظهـــر فعـــال،ًالزخرفـــة لـــم یكـــن مقـــصورا علـــى الزخرفـــة المملوكیـــة

ــــذى یوجــــد اآلن فــــى  ــــاق ال ــــاب التری ــــة المخطوطــــات جــــالینوس فــــى كت مكتب
 وربمـا كـان لـه ، وقد أنـتج هـذا العمـل فـى القـرن التاسـع عـشر،الوطنیة بفیینا

وزخرفـة الطیـات فـى مخطوطـة  ،أصل فى شمال العراق فى مدینـة الموصـل
ًجالینوس متطورة تطورا كبیرا لممكـن  لذلك فإن هذه الطیات المملوكیة مـن ا،ً
  . ًاعتبارها امتدادا لهذه المدرسة

 ،وكما لوحظ من قبل كانت هنـاك رابطـة قویـة مـع مدرسـة الموصـل  
والواقـــــع أن مخطوطـــــات مقامـــــات الحریـــــرى المحفوظـــــة اآلن فـــــى المكتبـــــة 

تعـــــرض بعـــــض الخـــــصائص والممیـــــزات للمخطوطـــــات البودلیـــــة باكـــــسفورد 
 الــشكل الزخرفــى لــم  وهــذا، أو فــى المنــاطق المجــاورة،المنتجــة فــى الموصــل

  . یستخدم فقط فى زخرفة المالبس والنسیج

 فـــــى كتـــــاب منـــــافع الحیـــــوان وهنـــــاك مثـــــال فـــــى مكتبـــــة األســـــكولایر  
 كمــــا ،اســـتخدمت فیـــه نفـــس زخرفـــة الطیــــات فـــى زخرفـــة صـــدفة الـــسالحف

وزخرفـــت ظهورهـــا  ،اســـتخدمت نفـــس الطریقـــة فـــى منمنمـــة تـــصور ضـــفادع
ألشــــكال التــــى اســــتعملت فــــى  وبعــــض هــــذه ا،بــــنفس طریقــــة طیــــات الثیــــاب

ًتــــــصویر الحیوانــــــات المختلفــــــة تمامــــــا عــــــن زخرفــــــة المالبــــــس التــــــى فــــــى 
فــى المخطوطــات بیــدبا ببــاریس وأكــسفورد وهــى هــاتین المخطــوطتین مثلمــا 

  . مخطوطة بیدبا
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یــشیر بوضــوح إلــى كیفیــة وزخرفــت جــذوع األشــجار بــنفس الطریقــة   
ًضا عــدم إعطــائهم أهمیــة  وأیــ،اهتمــام المــصورین الممالیــك بالزخرفــة والخــط

كبیرة لصدق تمثیل الطبیعة، ویمكن رؤیة التكلف والتأنف فى شـمال العـراق 
مــن الممكــن رؤیتــه ومالحظتــه فــى األزیــاء المختلفــة فــى كتــاب الحیــوان فــى 

  . میالن

 مثـل صـورة لزرافـة یقودهـا عبـد ،ًوالثیاب مزخرفة بطریقـة متقنـة جـدا  
رفـة األزرار تتكـون مـن الطیـات بینمـا وزخٕ وازار ،أسود یرتـدى ثیـاب مزخرفـة

 وفـى صـورة ،الزرافة مغطاة برداء مزخرف بأشكال نباتیة متداخلة مع طیـور
 ،أخرى من نفس المخطوطة نرى أم جعفـر مـع خـادمتین حـول بركـة أسـماك

ًوالثیــاب مزخرفــة بأشــكال نباتیــة بطریقــة متقنــة جــدا وفــى نفــس المكتبــة فــى 
بــاء كانــت مهــداه إلــى أحمــد بــن مــروان میالنــو مخطوطــة بعنــوان دعــوة األط

نفــس أشــكال الطیــات مــع  وفــى هــذه المخطوطــة اســتعملت ،حــاكم دیــار بكــر
 وهذان األسلوبان األخیـران ، أو أشكال نباتیة حلزونیة،زخارف هندسیة قلیلة

  . ظهرا لیكونا ممثلین ألكثر من أسلوب مملوكى متقن وكامل

 المثــال كــل أنــواع فنجــد فــى مخطوطــة بیــدبا فــى بــاریس علــى ســبیل  
ً وأیـــضا فـــى مقامـــات الحریـــرى بفیینـــا ولكـــن ،الزخرفـــة الثالثـــة قـــد اســـتخدمت

 وأقـــل دقـــة وعنایـــة مـــن ،معالجـــة الزخرفـــة أو الطیـــات كانـــت بأســـلوب خـــشن
وهنـاك نـسختان مـن المقامـات فـى المكتبـة البریطانیـة  ،لمخطوطات األخرىا

 وقـد ،عكس مـن ذلـكواحدة منهما فى حالة سیئة من الحفظ واألخرى على ال
 ولكــن هــاتین المخطــوطتین ،شــاع فیهــا اســتخدام األشــكال النباتیــة الحلزونیــة

ًبهما أیضا عددا كبیرا من األشكال الهندسیة تماما مثل زخرفة الطیات ً ً ً .  
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ومخطوطة مقامات الحریرى الثالثـة فـى المكتبـة البریطانیـة زخرفتهـا   
غم مـن أنهـا أحـدث منهمـا فقـد  وعلـى الـر،ًأحسن حاال من االثنتـین األخـریین

اســــتمر اســــتعمال أســــلوب الزخرفــــة المــــشابهة لمدرســــة العــــراق القدیمــــة فــــى 
  . التصویر

واالحتمال الممكن لتفسیر ذلك هو أن الفنان كان من أصل عراقـى   
  . أو أنه نسخها من مخطوطة سابقة

وهكـــــذا فاألشـــــكال أو النمـــــاذج المملوكیـــــة المبكـــــرة أو المنتجـــــة فـــــى   
لیـــك البرجیـــة وضـــعت فـــى االعتبـــار وأعمـــال الممالیـــك البرجیـــة عـــصر المما

األخیرة لها اختالف تام فـى أسـلوب تـصویر أشـكال النـسیج وفـى واحـدة مـن 
مخطوطـات الفروسـیة فـى المكتبـة الوطنیــة ببـاریس صـورت الطیـات بطریقــة 

ً كمــا أن األشــكال الهندســیة أیــضا ، وصــورت بعــدم اهتمــام،منتظمــة صــارمة
 ومخطوطــة الفروســیة فــى مكتبــة شیــستر بیتــى ،واكتمــالصــورت بغیــر دقــة 

  . ألشكال الطیاتالرتیب فى لندن بها نفس األسلوب الصارم 

ًوثمــة نــسخة أخــرى لفروســیة بــاریس خالیــة تمامــا مــن الزخرفــة فیمــا   
 ومنــذ ذلــك ،عــدا اإلشــارة إلــى طیــات الثیــاب بواســطة خطــوط ســوداء رفیعــة

 وأنـــه ، ضـــعف وتـــدهور ســـریعالوقـــت أصـــبح التـــصویر المملـــوكى فـــى حالـــة
لجدیر باالهتمام أن نفحص مجموعة األشكال الهندسیة الفنیة التى فـى تلـك 

هــــذه بالتقــــسیم الفــــردى ل "كــــورت هــــورت"المخطوطــــات ومــــن أجــــل هــــذا قــــام 
  : األشكال التى استخدمت واتبعت

  . أشكال مربعة: النوع األول  

  . أشكال مسدسة: النوع الثانى  
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أشـــكال متمیـــزة أخـــرى اســـتخدمت بتكـــرار : بع الـــسا–النـــوع الثالـــث   
  . قلیل

ـــة    وتكـــررت هـــذه الزخـــارف الهندســـیة فـــى مؤلـــف الحیـــوان فـــى مكتب
 مزخرفــــة "فیــــل وحــــصان وثیــــاب الركــــوب"ومنهــــا تــــصویرة تمثــــل األســــكولایر 

اســــتعملت هــــذه الزخــــارف علــــى األعمــــال الخــــشبیة كمــــا  ،بأســــلوب هندســــى
ًسى المـصحف التـى غالبـا مـا  وكرا،خاصة فى التشكیالت النجمیة للمحارب

ــــة الهندســــیة ــــى هــــذا ،تزخــــرف بهــــذه الطریق ــــزة ف ــــر الــــسمة الممی ــــى تعتب  والت
  . األسلوب

وهـــــذه الزخـــــراف التجریدیـــــة كانـــــت شـــــائعة فـــــى العـــــصر المملـــــوكى   
واألیوبى ومن المحتمـل أنهـا انعكـاس للعقیـدة الـسائدة والمظـاهر االجتماعیـة 

ع الفــاطمى الــذین قــضى علــیهم لتلــك المجتمعــات وكــان هــذا رد فعــل لإلبــدا
ًاألیوبیــــون، والفــــن الفــــاطمى كــــان متمیــــزا وكــــان هنــــاك نهــــى عــــن تــــصویر 

 وكــان لــدى الفنــانین ،أكثــر بالحركــة لــذا كــان هنــاك اهتمــام ،الكائنــات الحیــة
الفــاطمیین القـــدرة إلــى حـــد مــا علـــى كــسر التقالیـــد فــى األســـلوب التـــصویرى 

ًكـا وفهمـا للمظـاهر غیـر الملحوظـة لیظهروا فى العالم المحیط بهم أكثـر إدرا ً
ولـذا كـان مـن المحتمـل كـرد فعـل  ،للحیاة أكثر مـن العهـد اإلسـالمى الـسابق

طبیعــــى لهــــذا األســــلوب الــــواقعى أن یتحــــول الفنــــانون األیوبیــــون والممالیــــك 
  . ًتصویرهم نوعا من الزخرفة والرقم

ًوقد أعطـى الفنـانون الممالیـك المنبـر جمـاال واسـعا لزخرفـة األ   شـكال ً
ً وغالبـــا مـــا ،ً وكثیـــرا منهـــا یتطـــابق مـــع زخـــارف األزیـــاء والمالبـــس،الهندســـیة

 وزخـــارف ،یظهـــر ذلـــك فـــى المنمنمـــات التـــى صـــورت مـــشاهد مـــن المـــساجد
ًالمنابر تحمل تشابها قویا لزخارف عناوین صور القرآن الكریم ً .  
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 وقـد وصـل هـذا األسـلوب ،دة شـائعةوكانت األشكال النجمیة المتعد  
 یـكعنـدما وظـف الممالالمـیالدى تـه فـى منتـصف القـرن الرابـع عـشر إلى قم

 وهناك احتمال أن زخرفة األرابیسك ربما اشـتقت ،الزخرفة لتزیین المصاحف
ً والـذى كـان سـائدا فـى العـصر المملـوكى، كمـا نظـم القرمیـد ،من المشربیات

ــا مــا یلونهــا بأســلوب مختلــف والفنــاهندســیةًأیــضا فــى أشــكال   لیبــرز ًن غالب
 وبالنـسبة ،ً وفى هـذا النـوع مـن الزخـارف كـان یوجـد أیـضا المتوازیـات،الرسم

للزخــارف النباتیــة كانــت هنــاك األشــكال المختلفــة التــى صــورت فــى كوشــات 
  .  وفى األجزاء المعماریة األخرى فى المخطوطات التركیة المملوكیة،العقود

مـن على أیة حال فإن الزخارف الشائعة فى كوشـات العقـود تتكـون   
األشـــكل النباتیـــة ویجـــب أن یـــشار إلـــى أن األرابیـــسك الـــذى ربمـــا انبثـــق مـــن 
عــدم رغبــة المــسلم فــى خلــق شــكل معــین أو محــدد وكــان یتكــون عــادة مــن 

  : عنصرین

  .  التداخل والتشابك-١  

  .  العناصر النباتیة-٢  

وهــذه األشــكال مــع المــراوح النخیلیــة واألشــكال النباتیــة الخــشنة التــى   
ًلنمــاذج المعماریــة یجــب أن تعتبــر جــزءا مــن األشــكال النباتیــة ظهــرت علــى ا

  . التى استعملت فى زخرفة النسیج

وهذه األشكال الخلقیة هى سـمة القـرن الرابـع عـشر المـیالدى والتـى   
 وقــد ،اســتخدمت فــى عــصر الممالیــك مــن خــالل التــأثیرات المغولیــة الجدیــدة

 كمـا وجـدت فـى نـسخ استخدمت هـذه األشـكال الخلقیـة فـى زخرفـة األخـشاب
 وفـى مخطوطـة ،)م١٣٣٧م، ١٣٣٤(المقامات فى أكسفورد وفیینا المؤرخـة 

  . میونیخ غیر المؤرخة ومخطوطات باریس
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 والخــط العربــى ،ًوأخیــرا الــشكل النهــائى للزخــارف هــو الخــط العربــى  
 وفـى ،كان له أكبر قیمة فنیة عند المسلمین والرسـول علیـه الـصالة والـسالم

طــاط كانــت لــه مكانــة ووضــع أفــضل مــن المــصور نفــسه ألنــه الواقــع أن الخ
  . یعمل على نسخ القرآن

 ولكــن فــى ،ًوالخــط غالبــا مــا یكــون خــط نــسخى فــى أحجــام مختلفــة  
كتـــــاب الحیـــــوان فـــــى میالنـــــو وكـــــذلك فـــــى واحـــــدة مـــــن مخطوطـــــات الحیـــــل 
المیكانیكیة فى القاهرة یمكـن مـشاهدتها حیـث كـل العنـاوین مكتوبـة بحـروف 

 وبألوان متنوعة، والـنص الرئیـسى فـى كـل المخطوطـات یكتـب ،ةكبیرة مذهب
 ولكــن هنــاك مالحظــات وتوقیعــات بــالحبر األحمــر واألســود ،بــالخط األســود

  . فى الكتابات الموجودة حول الهامش

ً وأحیانـا ،وفى باریس فى الحیل المیكانیكیة العنوان مكتوب باألسـود  
ـــاویبكمـــا فـــى كتـــاب الحیـــوان فـــى األســـكور ن مكتوبـــة بـــاألحمر علـــى ال العن

  . أرضیة ذهبیة

تــــستخدم فــــى الفقــــرات العناصــــر وفــــى مؤلــــف الحیــــوان كانــــت هــــذه   
 وكانـــت العنـــاوین تكتـــب بطریقـــة أخـــرى بحـــروف ،ً والفـــصول أیـــضا،الجدیـــدة

ـــة فـــوق اإلطـــار ـــوان المـــصور بخـــط ،ذهبی ـــا مـــا كـــان یكتـــب اســـم الحی ً وغالب
  . نسخى على اإلطار بلون مخالف
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   فى إیران المدرسة العربیة

اهتم الفرس بالتصویر منـذ عـصر مـانى الـذى انتـشر مذهبـه الـدینى  
بــین قبائــل األویغــور التركیــة بوســط آســیا ممــا أدى إلــى العــصور علــى بقایــا 

م فى ٩ و٨رسوم حائطیه ومخطوطات مزوقة بالتصاویر ترجع إلى القرنین 
  . خوجو عاصمة قبائل األویغور

ویر باأللوان المائیة على الجص كما عثر فى إیران على آثار تصا  
ًفــى نیــسابور ترجــع إلــى القــرون اإلســالمیة األولــى، هــذا فــضال عــن الفنــون 

  . الساسانیة التى ازدهرت فى إیران قبل العصر اإلسالمى

ولــم یكــن االهتمــام فــى إیــران فقــط بالرســوم الجداریــة والمخطوطــات،   
ع اســتخدام التــصویر ًولكــن اشــتهرت إیــران أیــضا بفنونهــا التطبیقیــة التــى شــا

علیهـــا كـــالخزف اإلیرانـــى المنـــسوب لمدینـــة الـــرى، وقاشـــان، وســـاوه، حیـــث 
ـــوراردة علـــى خـــزف تلـــك المنـــاطق وثیقـــة  كانـــت الموضـــوعات التـــصویریة ال
الـــصلة بموضـــوعات التـــصاویر التـــى رأیناهـــا فـــى المخطوطـــات الموضـــحة 

 بعــض ًبالــصور، ذات القــصص األدبیــة أو التاریخیــة أو األســاطیر، وأیــضا
  .مناظر الصید أو الحرب أو المبارزة

ًوالــــصلة وثیقــــة جــــدا بــــین تــــصاویر المخطوطــــات التــــى ترجــــع إلــــى   
المدرســــة العربیــــة وتلــــك التــــصاویر التــــى رأیناهــــا علــــى خــــزف مدینــــة الــــرى 

، وبلـــغ التـــشابه أشـــده بحیـــث یـــؤدى إلـــى االعتقـــاد بـــأن مـــصورى )المینـــائى(
  . اتالخزف المینائى هم أنفسهم مصورى المخطوط

ومـــن ثـــم وصـــلنا عـــدد مـــن المخطوطـــات الفارســـیة المزوقـــة حـــسب   
ـــران، واســـتمرت  ـــة، ممـــا یثبـــت ازدهـــار هـــذه المدرســـة فـــى إی المدرســـة العربی
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أسالیب المدرسة العربیة فـى إیـران إلـى مـا بعـد غـزو المغـول، بـل أن بعـض 
  . مخطوطاتها المزوقة بالصور عاصرة المدرسة المغولیة الجدیدة

 عاصمة فارس أهم مراكز التصویر اإلسالمى حـسب وتعتبر شیراز  
المدرسة العربیة فى إیران، حتى بعد أن حكم المغول إیران ظـل إقلـیم فـارس 
ًوخاصة عاصمته شیراز محافظا على كیانه، إذ أن تلك المنطقة لم یحكمها 
ًالمغول حكما مباشرا، وذلك ألن أحد األتابكة اسـتطاع أن یـستقل بحكـم هـذا  ً

بعــد وفاتــه ظلــت أســرته تحكـــم جنــوبى إیــران كــوالة للــسالجقة، ثـــم اإلقلــیم، و
ًوظل الـوالة یحكمونهـا واحـدا تلـو اآلخـر . ًلخواریزم شاه، وأخیرا كوالة للمغول
ــــى فتحهــــا تیمــــور فــــى ســــنة  ــــیم بروحــــه . م١٣٩٣حت ومــــن ثــــم احــــتفظ اإلقل

ًالوطنیــة، وأصــبح موطنــا مالئمــا الزدهــار األدب الفارســى وفــى هــذا اإلقلــیم . ً
وكـــذلك ) البـــستان(لـــد الـــشاعر ســـعد الـــشیرازى، وفیـــه تكـــب أعظـــم مؤلفاتـــه و
  ). الجلستان(

ومن المخطوطات الفارسیة المزوقـة التـى ترجـع إلـى النـصف األول   
م، أى بعــــد غــــزو التتــــار بــــأكثر مــــن قــــرن مــــن الزمــــان ١٤/هـــــ٨مــــن القــــرن 

، المحفوظ فى متحف المتروبولیتان للفـن، ومـؤرخ )مؤنس األحرار(مخطوط 
للـــرازى محفـــوظ فـــى ضـــریح ) مفیـــد الخــاص(ًوأیـــضا كتـــاب ). هــــ٧٤١(بعــام 

اإلمـــام الرضـــا بمـــشهد، ویالحـــظ أن تـــصاویر هـــذا المخطـــوط قریبـــة الـــشبه 
، ومــــن ناحیــــة أخــــرى تــــشبه رســــوم خــــزف الــــرى )كتــــاب البیطــــرة(بتــــصاویر 

م، وذلـــك ممـــا یـــرجح المخطـــوط إلـــى ١٢٠٠البـــسیطة التـــى ترجـــع إلـــى عـــام 
  ).م١٣(بدایة القرن 

حیــــث تظهــــر بــــه ) تــــاریخ الطبــــرى(ًوأیــــضا مخطــــوط فارســــى آخــــر   
ـــــــة ـــــــزات المدرســـــــة العربی ـــــــصاویر . ممی ـــــــصاویره مـــــــشابهة لت ـــــــت ت ـــــــذى أت ال
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المخطوطات المزوقة التى تنسب لبالد العراق فیما قبـل غـزو المغـول، وفـى 
ذات الوقت مشابهة للصور المرسومة على الخزف اإلیرانى السلجوقى، مـن 

 والرســــــوم اآلدمیــــــة، والوحــــــدات الزخرفیــــــة، ولهــــــذه حیــــــث التــــــصمیم العــــــام،
  . م١٣االعتبارات یمكن إرجاع المخطوط إلى النصف األول من القرن 

تـــــألیف صـــــدفة بـــــن أبـــــى القاســـــم ) ســـــمكى عیـــــارى(ًوأیـــــضا كتـــــاب   
  ). كلیلة ودمنه(الشیرازى وكذلك بعض مخطوطات فارسیة فى كتاب 

ن المخطوطـــات ًوینـــسب أیـــضا للمدرســـة العربیـــة فـــى إیـــران عـــدد مـــ  
، تلـك الملحـة الفارسـیة التـى تـتالئم مـع )الـشاهنامة(الموضحة بالصور منها 

البیئــة وطبیعــة المنطقــة التــى حافظــت علــى روحهــا الوطنیــة وقومیتهــا أثنــاء 
حكـــم التتـــار، كمـــا أن تـــصاویرها حافظـــت علـــى روح المدرســـة العربیـــة، ولـــم 

ًتتــأثر باألســلوب المغــولى إال تــأثیرا قلــیال، وممــا  یؤكــد نــسبة هــذه المجموعــة ً
من الشاهنامة إلى شیراز، هو أن إحدى النسخ تشتمل على نص یشیر إلى 

لمكتبـــة قـــوام الدولـــة والــــدین ) م١٣٤١-١٣٤٠(هـــــ ٧٤١أنهـــا نـــسخت ســـنة 
الحـــــسن وزیـــــر فـــــارس، وقـــــد تفرقـــــت تـــــصاویرها بـــــین عـــــدد مـــــن المتـــــاحف 

جموعـة  تصاویر فـى م١٠والمجموعات الفنیة حیث یوجد جزء یشتمل على 
  . شیستر بیتى

ــــاریخ واســــم ناســــخها    ــــاك نــــسخة أقــــدم مــــن الــــشاهنامة تحمــــل ت وهن
ــــــى ( ــــــسخت ف ــــــى الحــــــسین )م١٣٣١-١٣٣٠/هـــــــ٧٣١(ن ــــــن عل ، الحــــــسن ب

  ). البهمنى

وباإلضافة إلى المجموعات السابقة المؤرخة، هناك مجموعة أخـرى   
مـــن الـــشاهنامة غیـــر مؤرخـــة، ولكـــن أمكـــن نـــسبتها إلـــى شـــیراز لمـــا بهـــا مـــن 

أن بهـــا مـــن الخـــصائص :زات تتـــشابه مـــع المخطوطـــات المؤرخـــة، كمـــا ممیـــ
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ـــى أرضـــیة  ـــوان عل ـــرى المتعـــدد األل ـــة التـــى تظهـــر فـــى صـــور خـــزف ال الفنی
  . ذهبیة

ومن المخطوطات األخرى التـى تـشتمل علـى تـصاویر بهـا ممیـزات   
مــؤنس (وخــصائص المدرســة العربیــة فــى إیــران مخطــوط مــؤرخ مــن كتــاب 

توجـــــد ورقـــــة منـــــه فـــــى متحـــــف ) م١٣٤١(ـ هـــــ٧٤١نـــــسخ فـــــى ). األحـــــرار
ـــى أن  ـــان، ورغـــم أن المخطوطـــات ترجـــع إلـــى عـــصر المغـــول إل المتروبولیت
ــــاك  ــــران، وهن ــــة فــــى إی ــــى خــــصائص المدرســــة العربی ــــشتمل عل ــــصاویرها ت ت

منـــافع (مخطوطـــات جمعـــت بـــین المدرســـتین العربیـــة والمغولیـــة مثـــل كتـــاب 
 المدرسـة العربیــة البــن بختـشوع مــن التـصاویر التــى رسـمت حــسب) الحیـوان

نــسخة فــى مكتبــة مورجــان فــى نیویــورك بهــا نــص یفیــد أنــه نــسخ فــى مراغــة 
  ). هـ٦٩٩ أو ٦٩٧(بأمر السلطان غازان خان عام 

كما أن هناك مخطوط یرجع إلـى عـصر المغـول بـإیران وبـه بعـض   
كتــاب اآلثــار (تــصاویر مرســومة حــسب المدرســة العربیــة وهــو مخطــوط مــن 

للبیرونـى، محفـوظ فـى مكتبـة جامعـة أدنبـرة، تـم ) حالیـةالباقیة عـن القـرون ال
  ). م١٣٠٧(هـ ٧٠٧نسخة فى سنة 

علــى أیــة حــال وممــا ســبق یتــضح أن المدرســة العربیــة عاشــت فــى   
إیــران إلــى مــا بعــد غــزو المغــول، بــل وعاصــرت المدرســة المغولیــة الجدیــدة، 

ــ زات لــذلك تمیــزت التــصاویر الــى تنــسب إلیــران زمــن المدرســة العربیــة بممی
خاصــة، تــضاف إلــى الخــصائص الرئیــسیة التــى ســبق وأن ذكرناهــا، والتــى 
میزت تـصاویر المدرسـة العربیـة بـصفة عامـة، ومـن أهـم ممیـزات التـصاویر 
اإلیرانیـــة أنهـــا تحتـــوى علـــى أغلـــب األحیـــان علـــى نـــص فارســـى، وأن خلفیـــة 
الصورة ملونة خاصـة بـاللون األحمـر، أمـا الرسـوم اآلدمیـة فهـى ذات سـحنة 
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كیة، كما تمیزت التصاویر اإلیرانیـة أنهـا تحمـل بعـض المالمـح الـصینیة، تر
التــى ربمــا انتقلــت إلــى إیــران مــن التركــستان الــصینیة، أو عــن طریــق تقلیــد 
رســوم الخــزف، أو الحریــر الــصینى، الــذى كــان یــصدر إلــى إیــران قبــل غــزو 

  .التتار
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ٕ فى العراق وایـران  الدولة العباسیةبعد أن قضى التتار المغول على  
، ومـــا أن اســـتقر التتـــار المغـــول فـــى إیـــران حتـــى شـــرعوا )م١٢٥٨/هــــ٦٥٦(

لهــم، واســتمروا یحكمــون إیــران كجــزء مــن اإلمبراطوریــة یؤســسون بهــا دولــة 
  . المغولیة الشاسعة التى امتدت حتى شبه القارة الهندیة

ذى تــــأثر بالثقافــــة ومــــن ثــــم بــــدأ المــــیالد الحقیقــــى للفــــن اإلیرانــــى الــــ  
 إذ أن األسـرتین اللتـین كانتـا تحكمـان والحضارة اآلتیة من الـشرق األقـصى،
كانـــت تجمــــع بینهمــــا روابــــط ) هـــــ٨، ٧(ٕفـــى الــــصین وایــــران خـــالل القــــرنین 

ًالجنس المغولى، فضال عن أن المغول حین أتـوا إلـى إیـران أحـضروا معهـم 
ًعماال وصناعا من الصین ً .  

 ألنـه بعـد ،یرات الفاطمیـة التـى أتـت مـن الغـربًهذا فضال عـن التـأث  
ســقوط الخالفــة الفاطمیــة فــى مــصر علــى یــد األیــوبیین هــاجر الفنــانین إلــى 
بــالد فــارس، وبـــالد مــا بـــین النهــرین، وهنـــاك قــابلوا المراكـــز الفنیــة والثقافیـــة 
المغولیــــة، ویــــدل خــــزف الرقــــة علــــى وجــــود التــــأثیرات الفاطمیــــة والــــصینیة، 

المغــول مــن مواهــب الفنــانین المقیمــین فــى مــدن فــارس،  وســرعان مــا اســتفاد
ًوأیضا البصرة والكوفة، باإلضـافة إلـى المواهـب الفنیـة واألسـالیب اآلتیـة مـن 

تمیــــز بقوتــــه وثرائــــه الغــــرب والــــشرق، ومــــن هنــــا تــــشكل طــــراز فنــــى جدیــــد، 
  .  وجمال األلوان وتنوع الموضوعات،وخاصة فى رسوم األشخاص

للعــــصر المغــــولى فــــى القطــــع العدیــــدة مــــن ویتمثـــل المیــــراث الفنــــى   
ًالخزف التى عثر علیها فى سلطان أبـاد، والتـى صـنعت خصیـصا لألمـراء، 
وهـــى اآلن تمثـــل ثـــروة قیمـــة ضـــمت لمجموعـــات وأعمـــال فنیـــة فـــى أوروبـــا 
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وأمریكا، هذا باإلضافة إلى بضعة مخطوطات وهى قلیلة العدد وموزعة فـى 
 إال أنهــا كبیــرة فــى قیمتهــا األثریــة مكتبــات مختلفــة فــى أوروبــا، ورغــم قلتهــا

 جیـدة الحفـظ، وهـذا مكنـا مــن إدراك ومعرفـة ممیـزات فـن التـصویر فــى ألنهـا
  . العصر المغولى

وظلــــت المدرســــة العربیــــة تنــــافس المدرســــة المغولیــــة حیــــث ســــادت   
واســـتمرت طـــوال العـــصر المغـــولى نفـــسه، وذلـــك بـــسبب الفتـــرة الـــوجیزة التـــى 

مــا أن انــشغال المغــول بــالحروب أدى إلــى عــدم حكــم فیهــا المغــول إیــران، ك
  . اهتمامهم برعایة الفن وتشجیع الفنانین اللهم إال فى فترات قصیرة

ومن أقدم المخطوطات التى تـشتمل علـى تـصاویر مرسـومة حـسب   
البــن بختیــشوع، تــم ) الحیــوانمنــافع (المدرســة المغولیــة مخطــوط مــن كتــاب 

، بـأمر المـیالدىقـرن الثالـث عـشر نسخه فى مراغـة فـى العقـد األخیـر مـن ال
ـــسلطان  ، حفـــوظ فـــى مجموعـــة مرجـــان فـــى نیویـــوركغـــازان خـــان، وهـــو مال

وتمیــــزت تــــصاویر هــــذا المخطــــوط بــــأن بعــــضها مرســــوم بحــــسب المدرســــة 
المغولیــة، والــبعض اآلخــر بحــسب المدرســة العربیــة، وبلــغ حــد اإلتقــان فــى 

. لــروح الزخرفیــةواتــصاویر هــذا المخطــوط فــى الجمــع بــین محاكــاة الطبیعــة، 
ویبــدو ذلــك فــى رســم العناصــر نفــسها، حیــث عنــى المــصور برســم الحیــوان 

ًرســما دقیقــا قریبــا مــن الطبیعــ ، وفــى نفــس الوقــت نجــد الطــابع الزخرفــى فــى ةً
رسوم النبات واألشجار ذات األوراق التـى وزعـت بطریقـة زخرفیـة، فـى حـین 

هـذا المخطـوط ألغصان بطریقـة قریبـة مـن الطبیعـة، ومـن تـصاویر رسمت ا
ل، حيث رسم المصور التصويرة تمثل ). ٤٤لوحة ( را من الخي ى وذك ًأنث

ة وإن جنح فى أنثى الخيل  مقدمة الصورة بأسلوب واقعى قريب من الطبيع

ذهبى اللون ال ا ب وين بعض أجزائه ى ،إلى الطابع الزخرفى فى تل  وتقف أنث

ق  ستويات األرضية التى تنطل ى أحد م ا الخيل عل امنه ت واألعشاب النبات
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صورة شجرة تنمو  فى حين ،التى رسمت باللون األخضر إلى اليسار فى ال

ونين  ستخدما الل وى م ذعها الق م تفاصيل ج ى رس صور ف ح الم ًضخمة أفل

ى الباهت ود والبن اللون األخضر،األصفر واألس ا ب ى ، ورسمت أوراقه  ف

اللون م حيث رسم ب ل المطه ين رأس ذكر الخي  حين تظهر إلى أقصى اليم

فى هذه الصورة ونالحظ  ،األسود مع اللون األبيض فى مقدمة رأس الفرس

ق ل األف ى تمث ؤخرة الت ى حساب الم ة عل ساع المقدم و واضح ،ات ا ه  وكم

 ويالحظ التأثير الصينى الواضح فى ،تخلو الصورة من أية عناصر أخرى

  .رسم الحيوان ورسم األشجار
" القـــرون الخالیـــةاآلثـــار الباقیـــة عـــن "ًوأیـــضا نـــسخة مـــن مخطـــوط   
نبرة، نــــسخة ابــــن القبطــــى فــــى عــــام دمحفــــوظ بمكتبــــة خاصــــة بــــأ. للبیرونــــى

تتمیـــز تـــصاویر هـــذا المخطـــوط باشـــتمالها علـــى طـــابع ). م١٣٠٧/هــــ٧٠٧(
الحزن والكآبة بغض النظر عن مواضیعها، كما یغلب على الرسوم اآلدمیـة 
قـــصر األجــــسام، وكبــــر الــــرؤوس التــــى تحــــف بهــــا هــــاالت، وحــــول العــــضد 
عـصابة، وطیـات الثیـاب رسـمت بطریقـة زخرفیـة محـوره تـشبه تكـسر المیــاه، 
كمــا یالحـــظ فـــى أعلــى التـــصویره رســـوم تمثـــل الــسحب رســـمت كأنهـــا ســـتارة 

ـــــصویره،  ـــــوى للت ـــــدلى مـــــن اإلطـــــار العل ـــــة تت ـــــصاویر الدینی ـــــب الت ـــــى جان ٕوال
ومــن . علــى موضــوعات دینیــة مــسیحیةًأیــضا اإلســالمیة اشــتمل المخطــوط 

تمثل الصورة بشارة جبریـل للـسیدة مـریم ) ٤٥لوحة (مخطوط تصاویر هذا ال
ونــشاهد فــى التــصویرة الــسیدة مــریم ترتــدى مالبــس . بحملهــا بالــسید المــسیح

فضفاضة عبارة عن قمـیص طویـل یـصل إلـى قـدمیها مـن أسـفل یعلـوه رداء 
لون بـاللون األسـود واألصـفر یبـدأ مـن علـى رأسـها التـى یعلوهـا طاقیـة تـشبه 

ى جالــسة علــى أحــد الجبــال التــى خلفهــا وتمــسك بیــدها الیــسرى القلنــسوة، وهــ
ویقتــرب منهــا المــالك جبریــل علیــه . إنــاء وتــضع یــدها األخــرى أســفل خــدها
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ًیرتدى أیضا ثیابا واسعة فـضفاضة علیهـا رداء أسـود . السالم فى هیئة بشر ً
ونشاهد المالك یقترب من السیدة العذراء وهى فـى حالـة مـن التفكیـر . اللون
تلتفت إلیه ونـشاهد المـالك وهـو یـشیر بیـده الیـسرى إلـى الـسیدة العـذراء، وال 

  . ونالحظ أن الوجوه وما بها من مالمح بها تأثیرات صینیة

ًونالحـــظ أن الحـــدث الـــذى صـــوره المـــصور هنـــا وفقـــا لمـــا جـــاء فـــى   
ولیس كما ذكر القرآن الكریم، حیث یذكر أن السیدة العذراء " جیمس"إنجیل 

 نخلــه، بینمــا وفــق المــصور فــى تــصویر المــالك بهیئــة كانــت تجلــس تحــت
بـــشریه كمـــا جـــاء فـــى القـــرآن الكـــریم واإلنجیـــل، ونـــشاهد خلـــف الـــسیدة مـــریم 
والمــالك مجموعــة مــن الجبــال المخروطیــة الــشكل التــى لونــت بــاللون البنــى 
ًاألصـــفر وذلـــك لكـــى یعطـــى المـــصور انطباعـــا بـــالعمق، فـــى حـــین صــــور 

  .ًأسفل فتحة تمثل مدخال لكهفالمصور فى الجبل األوسط من 

ومــن أقــدم المخطوطــات التــى زوقــت حــسب المدرســة المغولیــة فــى   
الذى ألفه الوزیر رشـید الـدین وقـدم الجـزء األول " جامع التواریخ"إیران كتاب 

، وتمثــــل تــــصاویر )م١٣٠٦( أبریــــل عــــام ١٤منــــه للــــسلطان أولجــــاتیو فــــى 
موضـــوعات مختلفـــة مخطوطـــات هـــذا الكتـــاب التـــى ترجـــع ألزمنـــة مختلفـــة 

تاریخیــة، ودینیــة وأســاطیر خرافیــة، ومنــاظر الحــروب، ومجــالس الــسالطین، 
  . واألمراء، وأحداث البالد

ومــــن أقــــدم المخطوطــــات المؤرخــــة فــــى هــــذا الكتــــاب نــــسخ عربیــــة   
ـــة  ـــبعض اآلخـــر فـــى الجمعی ـــرة، وال ـــة جامعـــة أدنب بعـــضها محفـــوظ فـــى مكتب

طوطــات للمؤلــف نفــسه رشــید اآلســیویة الملكیــة بلنــدن، وتــم نــسخ هــذه المخ
  . الدین فى بلدة الرشیدیة بالقرب من تبریز
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ویحتـــوى ) م١٣٠٦(هــــ ٧٠٧أمـــا مخطـــوط أدنبـــرة فیرجـــع إلـــى ســـنة   
علــــى تــــاریخ لألنبیــــاء، وملــــوك فــــارس وســــیرة النبــــى صــــلى هللا علیــــه وســــلم 

 ٢٧٧ الغزنـویین والـسالجقة، ویتكـون مـن ،وبعض معلومـات عـن العباسـیین
ومـــن أبـــرز الممیـــزات المغولیـــة مالمـــح .  تـــصویره٧٠ ورقـــة ویـــشتمل علـــى

األوجـــــه، والثیـــــاب وتنـــــوع أغطیـــــة الـــــرأس، وطریقـــــة ترتیـــــب الـــــشعر للرجـــــال 
 المنظور تبدو فى وضوح فـى رسـم األشـخاص وأرجـلٕوالنساء، واتباع قواعد 

تمثـــل التـــصویره قـــصة ). ٤٦لوحـــة (ومـــن تـــصاویر هـــذا المخطـــوط . المقعـــد
وموجزهــا أن أم . م فــى الــیم وهــو طفــل ولیــدإلقــاء ســیدنا موســى علیــه الــسال

موســى خافــت علــى ابنهــا الولیــد مــن فرعــون الــذى بغــى وتجبــر وأمــر بــذبح 
ثـم التقطتـه آل , أوالد بنى إسرائیل، فوضعته فـى صـندوق وألقـت بـه فـى الـیم

فرعــون واســتطاعت امــرأة فرعــون أن تقنــع فرعــون بتبنــى الطفــل لیكــون لهــم 
ًعدوا وحزنا، ونشاهد فى ال تصویرة الـصندوق الـذى بداخلـه الطفـل الولیـد فـى ً

عرض النهر المرسوم ینحرف من الركن األیـسر األعلـى إلـى الـركن األیمـن 
ًاألســفل بحیــث یعطـــى إنطباعــا بقــوة تیـــار المیــاه المنحــدرة بقـــوة إلــى أســـفل، 
فعبـــر المـــصور عـــن المیـــاه بخطـــوط قوســـیه قویـــة معبـــرة وعبـــر عـــن رجرجـــة 

ًالمیــاه تعبیــرا زخرفیــا  یــشبه إلــى حــد مــا رســم المیــاه فــى صــورة مــن مخطــوط ً
 ٥٨٤٧تحــت رقــم (مقامــات الحریــرى المحفــوظ فــى المكتبــة األهلیــة ببــاریس 

ٕالذى یشبه رسم تجمع الدیدان، والى ). م١٣٢٣(هـ ٦٣٤(والمؤرخ بـ ) عربى
حــد مــا یمكــن القــول بــأن رســم النهــر هنــا ربمــا یعطینــا فكــرة عــن صــورة نهــر 

ویقــف فــى الــصورة .  الــذى قــام برســم هــذه الــصورةالنیــل فــى خیــال المــصور
على ضفة نهر النیل ثـالث نـساء مـن آل فرعـون فـى حالـة اسـتعداد اللتقـاط 

  .الصندوق على ضفة النهر الجارى وهن یشرن بأیدیهن إلى الصندوق
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أما المخطوط المحفوظ فى الجمعیة اآلسـیویة الملكیـة فـى لنـدن فقـد   
 تــصویره بعــضها دینــى ١٠٠قــة و ور٥٩م، ویــضم ١٣١٤/هـــ٧١٤نــسخ فــى 

مثــل أجــزاء مــن ســیرة النبــى صــلى هللا علیــه وســلم وخلفائــه، باإلضــافة إلــى 
خــــصائص وتتــــضح .  وجــــزء مــــن تــــاریخ الیهــــود،تــــاریخ الهنــــد وســــیرة بــــوذا

إلى مقدمة ومـؤخرة ال صـلة بیـنهم، أمـا المدرسة المغولیة فى انقسام الصورة 
م الخیل قـد وضـحت أعـضائها مالمح األوجه فهى بأسلوب مغولى، أما رسو

طیـات الثیـاب بـین محاكـاة الطبیعـة والزخرفـة، كمـا كمـا جمعـت رسـوم بدقة، 
یتــضح مراعــاة قواعــد المنظــور مــن حیــث توزیــع المجموعــات فــى التــصویرة، 
كمــا تبــدو التــأثیرات الــصینیة مــن حیــث رســوم العمــائر، والمنــاظر الطبیعیــة، 

تمثــــل  -جبــــال الهنــــد ) ٤٧ لوحــــة(ومــــن أمثلــــة . ومالمــــح الوجــــه، والثیــــاب
التــصویره جبــال الهنــد، وهــى نمــوذج للمنــاظر الطبیعیــة الخالیــة مــن الرســوم 
اآلدمیة والحیوانیة إذ تتألف من مجموعة مـن الجبـال الـشاهقة االرتفـاع ذات 

وهنــــاك مجموعــــة مــــن . شــــكل مخروطــــى لونــــت بــــاللون األحمــــر، واألصــــفر
لخــارجى، وهنــاك شــریط النقــاط البیــضاء التــى تظهــر بوضــوح علــى الــشكل ا

عند عكس اتجاه األفق، وتنمو على سفوح هذه الجبال األشجار والـشجیرات 
التـى تنهـى فروعهــا وكأنهـا فــى مهـب الـریح، وترتفــع هـذه الجبــال علـى حافــة 
نهــر رســمت میاهــة كأنهــا نقــط بیــضاء علــى أرضــیة زرقــاء، وتــسبح فــى هــذا 

 األســلوب الــصینى، ًالمجــرى األســماك التــى اســتخدمت بــدال مــن التنــین فــى
  . باإلضافة للبط السابح الذى یعطى ویمنح الحیاة الجمیلة

ونـشاهد فیهـا .  تمثل التصویره الطریق إلى بـالد التبـت-) ٤٨لوحة (ًوأیضا 
ًمنظرا طبیعیا یشتمل على مجموعة من الـتالل تنمـو علـى سـفوحها المدرجـة  ً

بحركــة بعــض الــشجیرات، ویحــرى مجــرى مــائى ضــیق مــن أعلــى إلــى أســفل 
لولبیــة تــضفى علــى الــصورة بعــض الحركــة، ویوجــد إلــى الیمــین منــزل ظهــر 
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جانــب منــه وأمامــه یجلــس شــخص فــى هیئــة صــینیة، وبجــوار المنــزل رســم 
المصور شجرتین كبیرتین، ویوجـد إلـى الیـسار منـزل آخـر ظهـر جانـب منـه 

  .یتقدمه شخص فى هیئة صینیه وكأنه یدخل هذا المنزل

صویرة شــجرة بــوذا المقدســة، ونــشاهد فیهــا  تمثــل التــ-) ٤٩لوحــة (و
ًمنظــرا طبیعیــا یخلــو تمامــا مــن الرســوم اآلدمیــة، حیــث نــشاهد مجموعــة مــن  ً ً
األشــجار وقــد رســمت بأســلوب واقعــى ذات ســیقان واضــحة التفاصــیل، ولقــد 
وزع المــصور رســومه بحیــث تنطلــق كــل شــجرة مــن خــط مــن الخطــوط التــى 

  .صورةتوضح المستویات المتعددة من أرضیه ال

كما وجد فى متحف طوبقابوسـراى فـى اسـتانبول جـزء مـن مخطـوط   
، )م١٣١٧/هــ٧١٧( یرجـع إلـى تبریـز عـام "جامع التـواریخ"مزوق من كتاب 

خـــصائص المدرســـة المغولیـــة والتـــى ویتـــضح فـــى تـــصاویر هـــذا المخطـــوط 
لجمعیــة  الــسابقین المحفــوظین فـى أدنبــرة واتتـشابه تــصاویره مــع المخطـوطین

  . لملكیة فى لندناآلسیویة ا

وتوجـــد نـــسخة أخـــرى مـــن مخطوطـــة جـــامع التـــواریخ محفوظـــة فـــى   
، ویعتقـد بلوشـیه أن هـذه ) فارسـى١١١٣المكتبـة العامـة ببـاریس تحـت رقـم (

المخطوطة ال تبعد عن عصر رشید الدین، وهى فى هذه الحالـة تعتبـر مـن 
ن وعـالوة النماذج المبكـرة للطـراز الفارسـى الحقیقـى، وهـى لـذلك ال تقـدر بـثم

علــى ذلــك فإنهــا منفــذة فــى جمیــع مراحــل إنجازهــا بواســطة الفــرس، والــدلیل 
  . ًعلى ذلك أنها تختلف تماما عن جمیع المخطوطات التى ذكرت عالیه

ًومن أهـم المخطوطـات أیـضا خمـس مخطوطـات ذات تـصاویر فـى   
حالـــة جیـــدة مـــن الحفـــظ والمعـــروف أنهـــا موجـــودة فـــى مكتبـــات أوربـــا الكبیـــرة 

ــــم أســــتطع التحقــــق مــــن شــــئ ذات أهمیــــة تــــرك اآلن فــــى مكتبــــات ولــــذلك  ل
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القسطنطینیة أو القاهرة، ولذلك كان من المدهش إلى حد ما أن نكتـشف أن 
  ).م١٢٩٥/هـ٦٩٥(الترجمة الفارسیة لمنافع الحیوان مؤرخة بعام 

ـــین یـــدى    وهـــى معروضـــة اآلن فـــى إحـــدى أســـواق طهـــران، وهـــى ب
لـــك المخطوطـــة علـــى أربـــع وتـــسعین تمـــستر فیجینیـــر فـــى بـــاریس، وتحتـــوى 

تصویرة، أغلبها لحیوانات هذا باإلضافة إلى صور آدمیة وقد حددت بعـض 
الرســـوم الحیوانیـــة بخطـــوط دقیقـــة، ومـــن المالحـــظ أن ألوانهـــا شـــبیهة بـــألوان 

حیـث األلـوان ) فى المكتبة اآلسیویة الملكیة بلندن(مخطوطة جامع التواریخ 
لرمادى، ولهذا المخطوط أهمیة خاصـة تكمـن المتناسقة الضاربة إلى اللون ا

فــــى احتوائــــه علــــى بعــــض صــــور األشــــخاص العاریــــة والتــــى تــــشبه صــــور 
ًاألشخاص الهندیة وذلك من حیـث الوضـع والهیئـة، یمكـن أن نالحـظ أیـضا 
ًالطــــراز الهنــــدى فــــى رســــوم األوانــــى الــــساسانیة أو اإلســــالمیة المبكــــرة جــــدا 

الممكــــن أن تكــــون التقالیــــد أو والمــــصنوعة مــــن البرونــــز أو الفــــضة، ومــــن 
كمـا . النماذج الهندیة قد حفظـت فـى بعـض أجـزاء مـن بـالد مـا بـین النهـرین

أن رســوم الحیوانــات تــشبه تلــك التــى رســمت فــى العــصر المبكــر بــالرغم مــن 
نعتقـد بأنهـا أنها رسمت بطریقة غیر واقعیة، كما أن زخارفهـا الكثیـرة تجعلنـا 

مغــول، وكــذلك رســوم األشــجار رســمت مــن رســوم الفــرس ولــیس العــرب أو ال
  . بنفس الطریقة التى ترجع إلى العصر المبكر

ویبدو لى أن الفنان قد رأى نمـاذج مبكـرة، ثـم طبـق ببـساطة الطـراز   
  . الصینى الجدید ذات الخطوط الجمیلة واأللوان الرمادیة فى الرسم

وتعتبــر المخطوطــات التــى تحمــل تــاریخ یرجــع إلــى تلــك الفتــرة هــى   
مــال الوحیــدة التــى أتمنــى إخراجهــا للــضوء، ولكــن ســوف یــستغرق هــذا األع

وقــت طویــل للبحــث فــى كــل المكتبــات، وذلــك ألنــه یمكــن احتــسبا أى أعمــال 
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 ومــن النظــرة األولــى یمكننــا أن نالحــظ أن تــصاویر فنیــة قبــل هــذه األعمــال،
مخطوطـــة جـــامع التـــواریخ المحفوظـــة بالجمعیـــة اآلســـیویة الملكیـــة بلنـــدن قـــد 

أمـا الخطـوط الخـشنة ها طراز جدیـد، حیـث تختلـف التحدیـدات كلیـة، ظهر ب
ذات النــسق الواحــد فتــرى ســریعة التــأثیر ویغلــب علیهــا الطــابع الخطــى، كمــا 

  . أنها نفذت بسرعة وبلمسات رقیقة

ـــاد فـــى    ـــد رســـمت بـــسرعة كمـــا هـــو المعت أمـــا أشـــكال األشـــخاص فق
طریقــة التــى رســموا ًالتــصویر الــصینى المبكــر، وهــو مــا یختلــف تمامــا عــن ال

بهــا أثنــاء عــصر الخالفــة، وواضــح أن هــذه المخطوطــة المقــصود منهــا قــد 
قــصد بهــا أن تكــون عمــل أثــرى خالــد فــى تــاریخ الــشعوب العظیمــة، وعلــى 
الرغم من سیادة الطراز الصینى فإنه مـن الـصعب تحدیـد األصـول الـصینیة 

 ث إظهارهــاالفنیــة الدقیقــة، كمــا أنــه لهــذه المخطوطــة أهمیــة خاصــة مــن حیــ
للفــن الفارســى المبكــر، بــل أنهــا الزالــت تحتــوى الكثیــر ألنهــا تــرتبط بــتالریخ 
الفـــن الـــصینى، والتـــصاویر التـــى تحویهـــا ســـوف تنـــشر بـــإطراد فـــى معظـــم 

  . المؤلفات األوربیة وخاصة مؤلفات مارتن وبلوشیه

ًوأتمنــى أن یــستطیع فــن النقــد مــستقبال حــل التــساؤالت التــى ســوف   
لتـــصاویر، وهـــى متعـــددة لدرجـــة أنـــى ال أســـتطیع حـــصرها تنـــتج عـــن هـــذه ا

ورســـوم هـــذه المخطوطـــة جـــزء منهـــا صـــینى بالتأكیـــد كمـــا أن بعـــضها . اآلن
اخـــر لـــسي مـــن عمـــل فنـــانى الـــصین، وربمـــا نفـــذت المنـــاظر اإلســـالمیةب 
واســـطة فنـــانین فـــرس، كمـــا رســـمت المنـــاظر األرضـــیة العامـــة علـــى أســـاس 

ًا تمامــا فــى العــصور الــسابقة، حیــث الطــراز الــصینى والــذى لــم یكــن معروفــ ً
نجد أن الخلفیة عبارة عـن شـجرة أو شـجرتان، كمـا أنـه مـن المهـم أن مـا إذا 
كانــت التــصاویر التــى تمثــل األبــاطرة الــصینیین مــن أصــول صــینیة أم أنهــا 

  . عبارة عن عمل تخیلى للفنانین
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التـــــــصاویر الـــــــصینیة لزخرفـــــــة مخیمـــــــاتهم وقـــــــد اســـــــتخدم المغـــــــول   
والثالثــة تــصاویر التــى بیناهــا فــى هــذا العمــل مــن المحتمــل أنهــا وحجــراتهم، 

  . تمثل بقایا صور حالة األمیر المغولى

إلــــى االعتقــــاد بــــأن بعــــض هــــذه التــــصاویر منقولــــة مــــن وأنــــا أمیــــل   
ًتــــصاویر جداریــــة، ومــــن ناحیــــة أخــــرى ربمــــا أیــــضا كانــــت هــــذه التــــصاویر 

الــشرق الـــشعور تــستخدم كنمــاذج لتــصاویر جداریــة، وقـــد غلــب علــى فنــانو 
ًالغیــر عـــادى بالتـــأثیر الزخرفــى لدرجـــة أنهـــم كــانوا دائمـــا یـــصممون أعمـــالهم 
الفنیــة بمقیــاس صــغیر ثــم یــضخموها فیمــا بعــد، وذلــك علــى غــرار الطریقــة 

صـغیرة ألفكـارهم التى عمـل بهـا النحـاتون المـصریون، الـذین صـنعوا نمـاذج 
سجاجید التــى رســمت بهــا زخــارف الــالــضخمة، واتبعــت نفــس الطریقــة التــى 

ًرســمت بمقــاییس دقیقــة جــدا ثــم كبــرت، مــع مالحظــة أن الفنــان الــذى كــان 
یقــــوم بتزویــــق المخطــــوط هــــو الــــذى كــــان یقــــوم بوضــــع تــــصامیم زخــــارف 

  . السجاجید

ـــــى    ـــــة الموجـــــودة ف ـــــات أن الرســـــوم الزخرفی ـــــیس مـــــن الممكـــــن إثب ول
المخطوطـــات هـــى أســـاس كـــل الفـــن الزخرفـــى الـــشرقى، ولكنهـــا فـــى أهمیتهـــا 

والتـــى مـــن ســـوء الحـــظ أهملـــت دل أهمیـــة فـــن الكتابـــات العربیـــة القدیمـــة، تعـــا
  . ًتماما من قبل المهتمین بالفن الشرقى

ًوفـــى الجـــزء المكتـــشف حـــدیثا مـــن هـــذه المخطوطـــة والـــذى یخـــص   
مكتبــــة جامعــــة أیــــدنبرج، توجــــد بعــــض التــــصاویر التــــى توضــــح أنهــــم كــــانوا 

صر المنحـــدرة مـــن یعتمـــدون بـــدون شـــك علـــى المـــصادر األصـــلیة لهـــذا العـــ
اإلمبراطوریة الرومانیة، وهى بالتأكید متأثرة بها وذلك إن لم تكـن مـن رسـوم 

  . النقوش المنحوتة أو من رسوم الفریسكو



 -٢١٠-

وقد اتخذ الفنانون الذین اسـتخدمهم رشـید الـدین نمـاذجهم الفنیـة مـن   
حیث كانوا یجدونها، وفى هذا الوقت بالذات كانت اآلثار الرومانیة موجـودة 
ـــر ممـــا هـــى فـــى الوقـــت الحـــالى، ومـــن  ـــز أكث فـــى القـــرى الواقعـــة حـــول تبری

ًأن األلـــــوان المـــــستخدمة تختلـــــف تمامـــــا عـــــن تلـــــك األلـــــوان التـــــى المالحـــــظ 
عــــصر الخالفــــة، حیــــث ســــیقابلنا اآلن عالمــــان مختلفــــان، اســــتخدمها فنــــانو 

ًالرومانى یونانى، والشرق األقصى وبدال من األلوان القویة التى ظهرت فى 
، حیـث تبـدو بغشاء رمـادى المـعالسابق، نجد اآلن كل شئ مغطى صر الع

التــصاویر وكأننــا ننظــر إلیهــا مــن خــالل اللــون الرمــادى كمــا نالحــظ اللــون 
الفضى واللون الذهبى ذات الخواص الغیـر عادیـة والـذى اسـتخدمه الفنـانون 

  . ًفى عصر الخالفة نالحظ أن هذین اللونین قد اختفیا تماما

ًهذا الطراز المغولى طویال فقد عـاد الـسادة المغـول إلـى ولم یستمر   
ـــــارهم،  ـــــل التـــــصویر، حیـــــث دی ـــــانون المحلیـــــون هـــــم ســـــادة حق وأصـــــبح الفن
ً التقالید القدیمة على النفوذ وانحـدر النفـوذ المغـولى تـدریجیا، وفـى استحوذت

بدایــة القــرن الرابــع عـــشر المــیالدى عــاد الفــانون الفـــرس إلــى الحكــام الـــذین 
ًئا فشیئا تأثروا بفنانى العصر المغولىكانوا شی ً .  

ومن أجمل النماذج الفنیة للمدرسة الفارسیة فـى هـذا العـصر نـسخة   
المكتبــة العامــة ببــاریس بــرقم (مــن مخطوطــة جــامع التــواریخ المحفوظــة فــى 

أهمیتها على أنها إحـدى حلقـات تـاریخ الفـن فـى ، وال تقتصر ) فارس١١١٣
كثـــر مـــا یوضـــح الحیـــاة فـــى قـــصور األمـــراء فـــارس، بـــل أنهـــا ربمـــا مازالـــت أ

ـــد عـــن قـــرن ونـــصف مـــن  ـــسلطة لمـــدة تزی ـــذین اســـتحوذوا علـــى ال المغـــول ال
فإن مكانتها بالنسبة لعصر الزمان، أما بالنسبة لمخطوطة مقامات الحریرى 

الخالفــة تعــادل مكانــة هــذه المخطوطــة بالنــسبة للعــصر المغــولى حیــث أنهــا 
عــادات وثقافــة ســكان هــذا البلــد فــى تعتبــر مــصدر هــام فــى دراســة وحیــاة و
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العـــصر الـــذى لـــم یتخلـــف لنـــا منـــه ســـوى ثـــروات فنیـــة قلیلـــة، حیـــث أنـــه مـــن 
الصعب كتابة أى عمل عن المغول فى فارس بدون إعطـاء توضـیحات فـى 

  . هذا الجزء

باإلضافة إلى أن هذه المخطوطة توضـح الطـراز الفارسـى المنـافس   
 الـــسریع الـــذى تـــأثر بـــه المغــــول ًلهـــذا العـــصر فإنهـــا تبـــین أیـــضا األســـلوب

  . والسرعة التى أصبحت بها مشابهة للمدرسة الجدیدة

فـــــى هـــــذه المخطوطــــة أن الخطـــــة العامـــــة للرســـــوم ومــــن المالحـــــظ   
صــینیة، ولكــن شــكل األشــخاص ظــل كمــا هــو واحــد مــن اآلثاریــات الفارســیة 
القدیمــة، كمــا ظلــت األلــوان علــى نفــس األســلوب القــدیم وربمــا أغنــى وألمــع، 

مـــن المؤكـــد أن الفنـــانین الـــصینیین علمـــوا تالمیـــذهم الفـــرس كیـــف یعـــدون و
  . األلوان، كما اختلفى اللون الذهبى الثقیل الذى استخدم فى عصر الخالفة

یجـــب أال وقـــد یـــستاء الـــبعض مـــن جمـــود األشـــكال اآلدمیـــة، ولكـــن   
ننــسى أن العــادات المغولیــة لــم تكــن تمتلــك األشــكال اآلدمیــة فــى مــوروثهم 

م مثــل تلــك التــى ورثهــا العــرب، كمــا أنــه مــن المعــروف أن المغــول أتــوا القــدی
مــن بــالد بــاردة، واضــطروا إلــى قــضاء جــزء كبیــر مــن حیــاتهم علــى ظهــر 

 وبالـضرورة كانــت مالبـسهم مـن النــوع الثقیـل غیــر الخیـل فـى الهــواء الطلـق،
المــتقن، وذلــك حتــى یتناســب مــع الطقــس الــذى یعیــشون فیــه، وهــؤالء الــذین 

فــارس كــانوا یعلمــون القلیــل عــن أولئــك الــذین كــانوا یــصنعون أفــضل فتحــوا 
  .أنواع المالبس لقصر الشاه عباس

وأعتقد أن أى شخص سوف یسلم بأننى كنت على حق فى تمییزى   
لشخــصیاتهم الجریئــة للمنــاظر المهذبــة فــى عــصر الــشاه عبــاس، حیــث كــان 
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مودیــل كمــا كــان یظهــر فیهــا الهــدف الرئیــسى للفنــان بإظهــاره حركــة لطیفــة لل
  . یرسم المالبس الحریریة بدقة ویظهر فیها خیوط الذهب

وتوجــد عــدة تــصاویر فــى نــسخة مكتبــة أیــدنبرج ذات أهمیــة خاصــة   
وبها صورة رسمت على غرار الطراز المغولى وهى تمثـل أمیـر یرتـدى بدلـة 

) م٩٠٠-٦٠٠(مــسلحة مــن النــوع الــذى كــان یرتــدى فــى عــصر أســرة تــانج 
مــــن التعبیــــرات، وال یوجــــد فــــى أوربــــا أى تــــصویرة بهــــذه وفــــى وجهــــه كثیــــر 

الصفات عملت فـى نفـس الوقـت، ومـن المحتمـل أنهـا صـورة حقیقیـة لتیمـور 
م بواسـطة واحـد مـن الفنـانین البـاقین مـن المدرسـة ١٣٨٠رسمت فـى حـوالى 

  . المغولیة، وربما یمثل هذا الزى المسلح أحد أجداده على عرش الصین

ـــة بواســـطة وبالنـــسبة للـــصورة الق   دیمـــة المعروفـــة لقـــاهر العـــالم منقول
  ).م١٤٦٧/هـ٨٧٢(بهزاد فى سفر نامة المؤرخ بعام 

ـــــة بوضـــــوح فـــــى عـــــدد مـــــن    كمـــــا یتمثـــــل أســـــلوب المدرســـــة المغولی
التــــصاویر الــــى تنــــسب إلــــى مخطــــوط مــــزوق مــــن الــــشاهنامة تعــــرف باســــم 

كبیـــرة الحجــــم وتمتـــد بعــــرض وتتمیـــز تــــصاویرها بأنهـــا  Demotteدیمـــوت 
ة، وهى فى نفـس الوقـت تـشبه مخطـوطى جـامع التـواریخ فـى أدنبـرة، الصفح

وتتضح ممیزات المدرسـة المغولیـة فـى .  لندنوالجمعیة اآلسیویة الملكیة فى
 وفـــى الثیـــاب تقـــسیم التـــصویرة إلـــى مقدمـــة ومـــؤخرة تمـــثالن األرض واألفـــق،

التــــــصاویر واألحذیــــــة، وأغطیــــــة الــــــرأس ومالمــــــح الوجــــــوه، باإلضــــــافة إلــــــى 
ة بحــسب المدرســة المغولیــة البحتــة تــشتمل شــاهنامة دیمــوت علــى المرســوم

إیرانـــى جدیـــد، لـــه بقـــرب ظهـــور أســـلوب تـــصاویر أخـــرى بهـــا ممیـــزات تنبـــئ 
طـــابع خـــاص یختلـــف عـــن طـــابع المدرســـة المغولیـــة عـــرف باســـم المدرســـة 

تمثــــل التــــصویرة  -) ٥٠لوحــــة (ومــــن تــــصاویر هــــذا المخطــــوط . التیموریــــة
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ونـــشاهد فـــى التـــصویرة البطـــل رســـتم یرتـــدى رســـتم یـــصرع أشـــكابش وجـــواده 
ـــه  ـــاللون البرتقـــالى، ویرتـــدى علـــى رأســـه خوذت ـــون ب قمیـــصه الحربـــى الـــذى ل
الحربیــة، ولــه لحیــة ســوداء وشــارب كبیــر، قــد أمــسك برمحــة المــصنوع مــن 

فأومــأ الجــواد لألمــام وألقــى بــسیدة . ًاألشــجار وصــوب ســهما إلــى جــواد عــدوه
ا حدث بسرعة وأطلق وابل مـن الـسهام على األرض، وقد أدرك التركمانى م

لكنــه فــشل فــى أن یختــرق درع البطــل رســتم، ونالحــظ أن المــصور قــد عبــر 
ًفقى حین یقف رستم لرمى رمحه فـإن كـال . عن الحدث بخطوط قویة عنیفة

من البطل والنباتات وقفت عمودیة، وعندما انثنت ورقـة النیـات نحـو الیـسار 
ظـــر إلشـــكابش ومتابعـــة حركـــة ســـقوط والتـــى تزیـــد مـــن الحمـــاس وتوجیـــه الن

  .حسدة

حیــث . تمثــل التــصویرة رســتم یقنــل أســفندیار -) ٥١لوحــة (ًوأیــضا   
. ًنــشاهد فــى مقدمــة الــصورة كــال مــن البطلــین كــل منهمــا علــى صــهوة جــوادة

ًفى حین وجه رستم سهما اختـرق الهـواء وأصـاب اسـفندیار بـین عینیـة الـذى 
ونــشاهد أن المــصور قــد صــور أمــسك بــشعر الحــصان عنــدما وقــع لألمــام، 

ًرستم رجال مسننا متقدما فى العمر من خالل رسمه للشارب واللحیـه بـاللون  ً ً
ًاألبیض على عكس إسفندیار الذى رسم له شاربا ولحیة باللون األسـود ممـا 

وقـــد عبـــر المـــصور عـــن العنـــف فـــى المقدمـــة مـــن . یـــدل علـــى صـــغر عمـــره
الفارســــین، بینمــــا امــــتألت خــــالل رســــم لــــشجرة الــــسنط المتكــــسرة بــــین جــــواد 

األرضـــیة باألزهـــار الناضـــرة التـــى أضـــافت مالحظـــة تهكمیـــة، وفـــى خلفیـــة 
الــــصورة نـــــشاهد شـــــجرتین لونـــــت إحـــــداهما بـــــاللون البنـــــى واألخـــــرى بـــــاللون 
األخــضر ویتــدلى منهمــا فــروع تتــدلى منهمــا أوراق لونــت بــاللون األخــضر، 

سر مــن الــصورة كمــا ظهــرت مجموعــة مــن الغــزالن فــى الجانــب العلــوى األیــ



 -٢١٤-

منزعجــة مــن العاصــفة القویــة والتــى زادت حــدتها مــن خــالل اســتخدام اللــون 
  .األزرق فى السماء

تمثل التصویره خسرو برویز فى حدیقة فـى الهـواء  -) ٥٢لوحة (و  
ًالطلـــق، حیـــث نـــشاهد خـــسرو برویـــر وقـــد جلـــس متربعـــا علـــى مقعـــد مرتفـــع 

 رداء أصــفر اللــون، یتقدمــه ثالثــة درجــات للــصعود، ویرتــدى خــسرو برویــز
ًویجلـــس جاثمـــا أمـــام المقعـــد العـــازف باربـــد یعـــزف علـــى آلـــة العـــود وبجـــواره 
شــخص آخــر یقــوم بالغنــاء، وعلــى الجانــب األیمــن فــى الــصورة یقــف ثالثــة 
ًأشخاص یمثلون الحرس الخـاص بخـسرو حیـث یمـسك أحـدهم سـیفا وضـعه 

  . فوق كتفه

ار منهـا شـجرة ثم تمتـد أرضـیة الـصورة لنـشاهد مجموعـة مـن األشـج  
الـــسرو وشـــجرة المـــشمش المثمـــرة، ثـــم ثالثـــة جبـــال لهـــا قمـــم دائریـــة الـــشكل، 
ونالحظ فى هذه الصورة النـسبة والتناسـب بـین رسـوم األشـخاص حیـث إنهـا 

  . ًرسمت بحجم صغیر ورسوم الجبال التى رسمت بمقیاس صغیر أیضا

ثم خلفیة الصورة التى عبر عنها المصور من خـالل رسـمه للـسماء   
  . التى رسمت باللون األزرق الداكن

وتعــد تــصاویر مخطــوط الــشاهنامة بــصغر تكوینهــا وجمــال أســلوبها   
م فـى شـیراز، فهـذا ١٤ًمعبرا ألسلوب تصاویر المخطوطات فى أوائل القرن 

ــا بدقــة فــى الــشاهنامة المظفریــة التــى كتبــت فــى شــیراز  ًالتركیــب تكــرر غالب
 أدب – المكتبـــة العامـــة –رة  القـــاه– ٤) (م١٣٩٣(هــــ ٧٩٦ومؤرخـــه بعـــام 

، وهــى تــدل بــذلك علــى أن إســكندر ســلطان عنــدما تــم تعینــه كحــاكم )فــارس
م أشــرف علــى المــصورین الناشــئین ١٥تیمــورى علــى شــیراز أوائــل القــرن الـــ 

  .فى عهد األسرة المظفریة
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ــــسب للمدرســــة    ــــى تن ــــصاویر الت ــــسابق ودراســــة الت وبعــــد العــــرض ال
  : ها التصویریة فیما یلىالمغولیة یمكن أن نوجز ممیزات

غلــب علــى موضـــوعاتها الحــروب والـــصراع المــصحوب بالـــشجاعة  - ١
والفروســـــیة التـــــى تمیـــــز بهـــــا الـــــسالطین واألمـــــراء، ولـــــذلك ســـــادت 
تــصاویرها مــسحة الخــشونة والكآبــة، وهــذا یرجــع إلــى روح العــصر 

 فیــــه القالقــــل والفــــتن والدســــائس، وكثــــرت فیــــه ظهــــرتنفــــسه الــــذى 
  . التخریب والقتل والتعذیبالحروب، وانتشر فیه 

تمیـــزت التـــصاویر فـــى المدرســـة المغولیـــة بـــالتعبیر عـــن العمـــق أو  - ٢
التــصویرة ، وهــذا نتیجــة الشــتمال البعــد الثالــث والمیــل نحــو التجــسیم

المغولیــة علــى مقدمــة ومــؤخرة أى األرض والــسماء علــى التعاقــب، 
 وعلــى عــدة مــستویات بینمــا فــى المدرســة العربیــة كــان الفنــان یرســم

األرض عبــارة عــن خــط واحــد مــستقیم، نجــد المغــولى یرســم األرض 
. ًعبـــارة عـــن عـــدة مـــستویات ممـــا أكـــسب الـــصورة قـــدرا مـــن العمـــق

ًوكانــــت خلفیــــة الــــصورة ترســــم أیــــضا علــــى عــــدة مــــستویات تمثــــل 
 . ًالسماء، واألفق الذى كان أحیانا یخرج عن إطار الصورة

 الواضـــح فـــى كمـــا ظهـــر فـــى التـــصویرة المغولیـــة التـــأثیر الـــصینى - ٣
، كمــا تــأثر الفنــان المغــولى )تــشى(التعبیــر عــن الــسحاب الــصینى 

بــــالفن الــــصینى مــــن حیــــث إهمــــال المنطقــــة الوســــطى، ممــــا جعــــل 
الــصورة تبــدو كأنهــا تعبــر عــن إقلیمــین منفــصلین، المقدمــة شــدیدة 

 . االرتفاع بینما الخلفیة تعبر عن االنخفاض

ًرواس أساسـیا فـى تكـوین أما الرسوم اآلدمیة والحیوانیـة فقـد لعبـت د - ٤
ًالصورة المغولیة، فقد شغلت الرسوم اآلدمیة حیزا كبیـرا فكـان یرسـم  ً
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الـــشكل اآلدمـــى بمقاســـات كبیـــرة تبـــدأ مـــن مقدمـــة الـــصورة، وتنتهـــى 
مــــساحته عنــــد اإلطــــار العلــــوى، كمــــا أن ســــحن األشــــخاص كانــــت 

أما المالبس فقـد . وخاصة العین المنحرفةمتأثرة بالسحن الصینیة، 
عــت فیهــا غطــاء الــرأس للرجــال والنــساء علــى حــد ســواء، وكــذلك تنو

الثیــاب واألحذیــة، لــذلك تعتبــر المخطوطــات المزوقــة فــى المدرســة 
ًالمغولیــة ســجال حــافال لدراســة المالبــس فــى العــصر المغــولى مثــل  ً

أمـــا ). الــشاهنامة للفردوســـى، وكتـــاب جـــامع التــواریخ لرشـــید الـــدین(
ًنى أیـــضا الفنـــان بتـــصویرها، كمـــا بالنـــسبة ألشـــكال الحیوانـــات فـــاعت

 . أكثر من رسوم الكائنات الخرافیة التى امتاز بها الفن الصینى
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  التصویر فى عصر آل مظفر

ًتمیزت مدینة شیراز بموقع جغرافى ممتاز وأیضا ظروف سیاسیة   
لتصویر التیموریة فى مستقرة أدت إلى اإلسهام بقوة فى نشأة مدرسة ا

إیران، فهى من الناحیة السیاسیة كانت أقل المدن اإلیرانیة التى تعرضت 
للغزو األجنبى الخارجى وذلك لموقعها الجغرافى المتمیز على بحر العرب 
مما أدى إلى احتفاظ المدینة بعاداتها وتقالیدها الوطنیة التى أثرت بالتالى 

تصویر حیث حافظت شیراز على على تفوقها الفنى وخاصة فى فن ال
  . هویتها القومیة ولم تتأثر بالمؤثرات الخارجیة وخاصة الصینیة

ـــة شـــیراز حیـــث    ـــة لمدین ـــة الخالب ـــة الطبیعی هـــذا باإلضـــافة إلـــى البیئ
ة واألزهــار الیانعــة والثمــار الناضــجة والمیــاه الجاریــة والطیــور فــالظــالل الوار

أل بهــــا الفـــــراغ فـــــى الـــــصورة المغــــردة، ممـــــا أمـــــد الفنــــان بمـــــساحة كبیـــــرة یمـــــ
بمجموعات الزهور والنباتات واألشـجار والطیـور كـى یوزعهـا وینـسقها داخـل 
إطــار فنــى بــدیع، تلــك الطبیعــة الجمیلــة التــى نــشأ فیهــا رجــال األدب والفكــر 
والفـــن وكانـــت إلهامـــا ألشـــعارها ونـــصوصهم األدبیـــة مثـــل ســـعدى الـــشیرازى 

  . جلستانالشاعر العظیم صاحب ملحمتى البستان وال

بلغــت تــصاویر مخطوطــات شــیراز مــستوى فنــى عــالى وخاصــة فــى   
عهــد األســرة المظفریــة وهــى إحــدى األســرات العربیــة التــى دخلــت إیــران مــع 
الفتح العربى، إال أن نجم هذه األسرة بدأ فى الظهور على ید األمیـر شـرف 
الـــدین المظفـــر بـــن المنـــصور بـــن غیـــاث الـــدین، ثـــم خلفـــه جـــالل الـــدین أبـــو 

، ومــــن بعــــده بــــدأ )م١٣٨٥-١٣٥٨/هـــــ٧٨٦-٧٥٩(فــــوارس شــــاه شــــجاع ال
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الـــضعف یـــدب فـــى أســـرة بنـــى المظفـــر حتـــى اســـتطاع تیمورلنـــك أن یـــسقط 
  ).م١٣٩٣(شیراز سنة 

وبعد هذا العرض الموجز للحیاة السیاسیة والطبیعیة لمدینة شـیراز،   
یجــب أن نــستعرض أهــم األعمــال الفنیــة المنتجــة فــى العــصر المظفــرى فــى 

  :ز وتتمثل فىشیرا

محفوظ فى المكتبة المركزیـة بجامعـة " خمسة نظامى" مخطوط من كتاب -
، تحمـــــل صـــــورة ممیـــــزات )م١٣١٨/هــــــ٧١٨(طهـــــران تـــــم نـــــسخة فـــــى عـــــام 

وخــــصائص المدرســــة المظفریــــة ومــــن تــــصاویرة نوفــــل یــــزور المجنــــون فــــى 
  .الصحراء، اإلسكندر األكبر مع أتباعه

لمؤخرة التى تـشتمل علـى خـصائص  ینسب لمدینة شیراز أقدم التصاویر ا-
المدرســـــــة المظفریـــــــة وهـــــــى تـــــــصاویر الـــــــشاهنامة المحفوظـــــــة فـــــــى مكتبـــــــة 
طوبقابوســـــــــراى باســـــــــتانبول نـــــــــسخت فـــــــــى عـــــــــصر بنـــــــــى المظفـــــــــر ســـــــــنة 

 صــورة أى قبــل ســقوط شــیراز فــى یــد ١٢، یحتــوى علــى )م١٣٧٢/هـــ٧٧٢(
مـسعود بـن "تیمور فى العام نفسه، وهذا المخطوط نسخ فى شـیراز علـى یـد 

تمثـــل التـــصویرة البطـــل  -) ٥٣لوحـــة (، ومـــن تـــصاویره "صور بـــن أحمـــدمنـــ
رستم یقتـل ابنـه سـهراب ونـشاهد فـى الـصورة أن المـصور قـد صـور اللحظـة 
ًالتى صرع فیها رستم ابنه سهراب وأوقعـه أرضـا ثـم هجـم علیـه وجلـس علـى 
ًجــسمه مــستال خنجــره بیــده الیمنــى وقــد غرســه فــى صــدر ابنــه، ونــشاهد فــى 

ًطـــل رســـتم مرتـــدیا خوذتـــه الحربیـــة الناقوســـیه الـــشكل والمرســـومه الـــصورة الب
ًبــاللون الــذهبى یرتــدى رداء قــصیر األكمــام وینــسدل حتــى یــصل إلــى الركبــة 
وهـــو مـــن جلـــد النمـــر، وأســـفله القمـــیص األرجـــوانى اللـــون بأكمامـــه الطویلـــة 
ًوالضیقة، فى حین یرتدى سهراب زیا كـامال مـع خـوذه لونـت بـاللون الـذهبى  ً



 -٢١٩-

ى بقطعه مـن الحدیـد المفـرغ كغطـاء للرقبـه حتـى الكتفـین ثـم درع طویـل تنته
  . له أكمام طویلة یرتدى أسفله قمیص أزرق اللون

ویقـــــف بجوارهمـــــا جـــــوادان بقفـــــان فـــــى هـــــدوء وســـــكون فـــــى وضـــــع   
المواجهة، وكال الجوادین رسـما بـاللون البنـى ولكـن الجـواد الـذى إلـى الیمـین 

  . رسم باللون البنى الداكن

حـــظ فـــى التـــصویرة اتـــساع المقدمـــة ممـــا أدى إلـــى فقـــد الـــصورة ونال  
مظهـــر العمـــق وأصـــبحت مـــسطحه ال تنقـــسم إلـــى مـــستویات، وقـــد رصـــعت 
المــــساحة المتــــسعة بــــالحزم النباتیــــة التــــى لونــــت بــــاللون البنــــى واألزرق فــــى 
ترتیب زخرفى، وفى الجانب األیمن من الصورة نشاهد شجرتین خرجتـا عـن 

د المقدمــة حتــى تنتهـى بقمــة جبــل دائریــة الــشكل، ثــم هـامش الــصورة، ثــم تمتــ
  . السماء التى لونت باللون األزرق

وهكـــذا یمكـــن مالحظـــة أن رســـوم الـــصورة تفـــیض بـــالروح الذخرفیـــة   
ًبــالرغم مــن أن الموضــوع یمثــل صــراعا انتهــى الحــزن الــشدید لمقتــل ســهراب 

  .على ید أبیه

تنین حیث نـشاهد تمثل التصویرة بهرام گور یقتل ال -) ٥٤لوحة (و  
ًبهرام جور ممتطیا صهو جواده وفى وسطه جعبة السهام التى لونت بـاللون 
األصــفر، وقــد صــوب الــسهم علــى التنــین الــذى أصــابه فــى فمــه، وقــد رســم 

  . الجواد وهو فى حركة عدو طائر قد أطلق أقدامه الخلفیة واألمامیة للریح

 علــى هیئــة فــم وممــا یلفــت االنتبــاه فــى رســم التنــین الــذى رســم فمــه  
ثعبان وجسمه فى جسم الثعبان الضخم بانثناءاته القویة التى توحى بالطاقـة 
والحیویـــة، وأرجلـــه بهیئـــة أرجـــل األســـد القویـــة الدقیقـــة التفاصـــیل، وقـــد رســـم 
بـــاللون األزرق والتفاصـــیل بـــاللون الـــذهبى فـــى الجـــسد فـــى حـــین رســـم شـــعره 
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الخارجیـــة وتفاصـــیل علـــى هیئـــة الزغـــب بلـــون أرجـــوانى باهـــت أمـــا الخطـــوط 
  . الوجه وأصابع األقدام باللون األسود ولكن اللسان الدقیق باللون األحمر

ًویتطــابق رســم هــذا التنــین تمامــا مــع رســم التنــین فــى صــوره تمثــل   
البطل رستم یقتل التنین من مخطـوط الـشاهنامه محفوظـه بمتحـف طوبقـابى 

ك مـــن حیـــث م وذلـــ١٣٧١ هــــ أبریـــل ٧٧٢ســـراى باســـتنبول ومؤرخـــه بعـــام 
  . أسلوب الرسم واستخدام األلوان

ـــتالل تنمـــو بینهـــا    ـــى لتـــضم مجموعـــة مـــن ال ـــد المقدمـــة ألعل ـــم تمت ث
بعـــض األشـــجار اللوزیـــة الـــصغیرة التـــى لهـــا جـــذوع رســـمت بخطـــوط دقیقـــة 
بـــاللون البنـــى وتنتهـــى مـــن أعلـــى بـــأقواس بیـــضاویة مدببـــه النهایـــات حـــددت 

صورة رسـمت الـسماء التـى لونـت  وفى الجانب األیمـن مـن الـ–باللون البنى 
  .باللون األزرق الداكن

 بالقــاهرة یة ومخطوطــة أخــرى مــن الــشاهنامة بــدار الكتــب المــصر-  
وتـــشتمل هـــذه . )م١٣٩٣/هــــ٧٩٦لطـــف هللا بـــن یحیـــى (ها فـــى شـــیراز خنـــس

 تـصویره أصـاب التلـف الكثیـر منهـا، وتمثـل تـصاویرها ٦٧المخطوطة على 
ورى من حیث التصمیم والتلوین، كما تمیـزت المرحلة البدائیة للتصویر التیم

أمـا العناصـر الطبیعیـة . التصاویر اآلدمیـة بالحیویـة وخاصـة منـاظر الـبالط
فقـــد تنوعـــت ولـــم تعـــد ترســـم بطریقـــة اصـــطالحیة بـــل رســـمت بنظـــرة الفنـــان 
الواقعیـــة للطبیعـــة مـــن حولـــه، أمـــا تقـــسیم األرضـــیة إلـــى مـــستویات وخطـــوط 

مــن مبتكــرات مدرســة شــیراز، باإلضــافة متعرجــة علــى جانــب الــصورة فیعــد 
إلــــى رســــم األفــــق علــــى هیئــــة قــــوس والــــصخور اتخــــذت الــــشكل األســــفنجى 
ًوبعــــضها شــــكل علــــى هیئــــة الحیوانــــات وهــــذا ســــنراه فیمــــا بعــــد منقــــوال عــــن 

  . ًالصتویر التیموى فى بعض التصاویر الصفویة وأیضا المغولیة الهندیة
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المكتبــة األهلیــة  تــصاویر مخطوطــة مــن كتــاب كلیلــة ودمنــة فــى -  
ـــ ـــشابه مـــع مـــا ذكرنـــاه ســـابقا،بب ـــة رســـم ًاریس تت  مـــن حیـــث األســـلوب وطریق

ـــاب ومالمـــح الوجـــوه وطریقـــة رســـ ـــة، وتمثیـــل الثی ـــة بواقعی ـــاظر الطبیعی م المن
المجموعــات وتوزیعهــا فــى الــصورة، ومنهــا تــصویرة تمثــل القــط یتحــدث إلــى 

  .الفأر فى حضور البومة والقنفذ

  )بغداد وتبریز (ئرالتصویر فى عصر آل جال

حسب المصادر التاریخیة دولـة الجالئریـون مـن الـدویالت المـستقلة   
التــى احتلــت العــراق وغــرب إیــران بعــد القــضاء علــى دولــة المغــول فــى إیــران 
والعــراق، فقــد اســتطاع تــاج الــدین شــیخ بــزرك بــن حــسین مؤســس األســرة أن 

اع ابنـه أویـس یسیطر على حكم العراق ویتخذ بغداد عاصمة له، كما اسـتط
ربیجـان وتبریـز فـى ذضـم أ. )م١٣٥٦/هــ٧٥٧(الذى خلفـه علـى العـرش فـى 

وظلـــوا یحكمـــون . )هــــ٧٦٦(ثـــم الموصـــل ودیـــار بكـــر فـــى ســـنة . )هــــ٧٥٩(
واشـتهر آل . م١٥سیطرتهم على هذه الوالیـات حتـى الربـع األول مـن القـرن 

انــت هــذه جالئــر بعنــایتهم بــالفن والفنــانین فــى بالطهــم فــى بغــداد وتبریــز، فك
ًالمدن معقال لتوابع رجال الفن الذین انتشروا فى أنحاء إیـران، بـل أن بعـض 
السالطین مـن آل جـائر تعلمـوا التـصویر وزاولـوه، حیـث ذكـر دوسـت محمـد 
فـــى مقالـــه عـــن التـــصویر أن األســـتاذ شـــمس الـــدین المـــشهور تعلـــم منـــه فـــن 

ولــة كمــا أشــار د). م١٣٧٤-١٣٥٦(التــصویر تحــت رعایــة الــسلطان أویــس 
ًشاه إلى أن السلطان أویس كان ماهرا فى رسم األشخاص وأن األستاذ عبد 
الحـــى تتلمـــذ علـــى یدیـــه وحظـــى برعایـــة الـــسلطان أحمـــد أصـــول التـــصویر، 
باإلضــافة إلــى فنــون التــذهیب والخــط وقــام بتزویــق مخطــوط مــن أبــو ســعید 
نامه، وعندما استولى تیمـور علـى بغـداد أخـذ معـه المـصور عبـد الحـى إلـى 

  . مرقند عاصمته حتى قضى ما تبقى من عمرهس
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وال شـــك أن بـــالط آل جالئـــر كـــان لـــه فـــضل كبیـــر فـــى تطـــویر فـــن   
التــصویر وفــى تكــوین المدرســة التیموریــة فــى بغــداد وتبریــز، بــل زود بــالط 
بایسنقر أمیر هراة بالنقاشین والمصورین والمجلـدین والخطـاطین الـذین نفـذوا 

  . هناك بعض األعمال الفنیة

تــضح خــصائص المدرســة الجالئریــة بــصورة بدائیــة فــى تــصاویر وت  
نسخة من كتاب عجائب المخلوقات للقز وینى بالمكتبة األهلیة فى بـاریس، 

حیــث أنهـا مكتوبــة بخــط ) م١٣٨٨/هــ٧٩٠(وتنـسب هــذه النـسخة إلــى بغــداد 
نستعلیق كما كان أول ظهوره فـى ذلـك الوقـت فـى بغـداد وتمیـزت تـصاویرها 

ًر حجــم األشــخاص نــسبیا وضــیق المقدمــة وانفــصالها عــن باالختــصار، وكبــ
ومـــن . المـــؤخرة، وتركیـــز أحـــداث الـــنص فـــى الجـــزء األســـفل مـــن التـــصویرة

  ).تمثل جنى ثمار اللوبیا(تصاویر هذا المخطوط 

ًأیضا نسخة مزوقة مـن جـامع التـواریخ للـوزیر رشـید الـدین بالمكتبـة   
غیـــر مـــؤخرة وال یعـــرف علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه النـــسخة . األهلیـــة ببـــاریس

مكــــان تزویقهــــا إال أنــــه تتمثــــل فــــى تــــصاویر هــــذه المخطوطــــة خــــصائص 
المدرســة المظفریــة فــى بدایــة مراحلهــا مــن حیــث افتقارهــا إلــى الدقــة والتــأنیق 
فــى الرســوم والزخــارف، كمــا أن الرســوم الطبیعیــة یعوزهــا بعــض التفاصــیل، 

ل خـــصائص المدرســـة ًوال تـــزال الرســـوم اآلدمیـــة كبیـــرة الحجـــم نـــسبیا وتتمثـــ
بقــوة فــى تــصاویر مخطوطــة تــشتمل علــى ثــالث منظومــات مــن الجالئریــة 

وتتـــضح فـــى . خمـــسة خواجـــة كرمـــانى محفوظـــة بـــالمتحف البریطـــانى بلنـــدن
 فــى مرحلتهــا المتطــورة فنــرى الجالئریــةهــذه التــصاویر خــصائص المدرســة 

ت فیها وصول المصور اإلیرانى إلى أرفع مستوى فى فن تزویق المخطوطـا
ًحیث برع فى استخدام األلوان وتوزیعها، وأیضا فـى رسـم الخطـوط المناسـبة 
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الدقیقـــــة، كمـــــا أتقـــــن تـــــصویر المنـــــاظر الطبیعیـــــة كمـــــا جـــــاءت فـــــى األدب 
  . الفارسى

وجـــدیر بالـــذكر أنـــه كتـــب علـــى منظـــومتین مـــن المخطـــوط أنـــه قـــام   
، ویـضم )م١٣٩٦/هــ٧٩٨(بنسخه الخطاط میرعلى التبریزى فى بغـداد سـنة 

تــسع تــصاویر تــشتمل واحــدة منهــا علــى توقیــع جنیــد نقــاش الــذى  مخطــوطال
ذاع صـــــیته فـــــى عـــــصر الـــــسلطان أحمـــــد، وتتلمـــــذ علـــــى یـــــد شـــــمس الـــــدین 
. المـــصور، وبالتـــالى یمكـــن نـــسبة ســـائر تـــصاویر المخطـــوط لهـــذا المـــصور

تمثــــل التـــــصویره  -) ٥٥لوحــــة (ومــــن تــــصاویر مخطــــوط خواجوكورمـــــانى 
 سـنجر مـن أحـد جنـوده حیـث نـشاهد سـیدة شكوى امرأة عجوز إلـى الـسلطان

ًعجوز ترتدى رداء أسودا طویال توقف موكب الـسلطان سـنجر الـذى یظهـر  ً
على صهوة جواده ومن خلفه مجموعة من أتباعـه، وفـى مقدمـة الـصورة فـى 
الجانب األیسر تظهـر مجموعـة مـن التراكمـات الـصخریة التـى لونـت بـاللون 

على صـهوة جـواده فـى حـین یتوسـط األصفر واألزرق، ویظهر خلفها فارس 
المقدمــــة قمــــة صــــخریة تنمــــو فوقهــــا شــــجرة صــــغیرة وتمتــــد المقدمــــة لنــــشاهد 
ًشـخص حـامال بلطـه وخلفـه فـارس یـشیر بیـده إلیـه وفـى الجانـب األیمـن مـن 
الصورة یظهر جزء من فارس على صهوة جواده یظهر النصف الخلفى من 

ًعجـوز شخـصا آخـر ممـسكا ًجواده ممسكا بجواد آخـر بجـواره وخلـف المـرأة ال ً
بفأس فـى یدیـه ویلتفـت برأسـه للخلـف لیـشاهد شـكوى المـرأة العجـوز وحـدیثها 

  .  سنجرالسلطانمع 

ثــــم تمتــــد المقدمــــة لتــــشمل علــــى مجــــرى مــــائى تنمــــو علــــى جانبیــــه   
  . األزهار التى اقطتعتها الكتابات الموجودة فى الصورة
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ــــسر مــــن المجــــرى المــــائى مجموعــــة مــــن   ــــب األی  القمــــم وفــــى الجان
الصخریة لونت باللونین األزرق واألصفر، یظهر من خلفهما ثالثـة فرسـان، 
ثـــم تمتـــد المقدمـــة لتنتهـــى عنـــد خـــط األفـــق بهیئـــة أقـــواس بأعالهـــا صـــخور 
صــغیرة ومــن خلفهــا تنمــو عــدد مــن األشــجار التــى تحلــق فوقهــا الطیــور وقــد 

لون عبر المصور عن خلفیة الصورة مـن خـالل رسـم الـسماء التـى لونـت بـال
  .الذهبى ویحلق فى جوها عدد من الطیور

تمثــل التــصویره مبــارزة بــین همــاى وهمــایون داخــل  -) ٥٦لوحــة (و  
حدیقة حیث نشاهد همایون ملقاة على األرض وقد هـم همـاى بإزالـة الخـوذة 

ـــرة همـــایون، ویقـــف االتـــى علـــى رأســـه ـــه هـــى األمی  لیكتـــشف أن التـــى تحارب
ح مغـروس فـى األرض، تـدور هـذه بجوارهما جوادان مربوطان فى عصا رمـ
 الحـزم النباتیـة الـصغیرة، ونالحـظ ااألحداث على أرضـیة متـسعة تنمـو علیهـ

فـــى هـــذه التـــصویرة أن الرســـوم اآلدمیـــة والحیوانیـــة رســـمت بمقیـــاس صـــغیر 
ــــوة درامیــــة  ــــك یعطــــى ق ــــصخور واألشــــجار الــــضخمة وذل ــــسبة لرســــوم ال بالن

و علـى ضـفته الداخلیـة وفى مقدمة الصورة نشاهد مجـرى مـائى تنمـ. للحدث
مجموعــــة مــــن األزهــــار الــــصغیرة، وقـــــد أحــــاط المــــصور الحــــدث الرئیـــــسى 
بـــسیاجین متـــداخلین مـــن األشـــجار والـــصخور التـــى اتخـــذت شـــكل الـــشعاب 

وقــد اســتخدم المــصور مجموعــة مــن األلــوان المختلفــة فــى تنفیــذ . المرجانیــة
األصـــفر رســـومه منهـــا اللـــون األخـــضر بدرجاتـــه واألحمـــر والبنـــى بدرجاتـــه و

والبنفـــــسجى، وقـــــد وزعـــــت هـــــذه األلـــــوان علـــــى عناصـــــر التـــــصویرة بتناســـــق 
موضـوع الـصورة الرئیـسى ومـا یـسوده مـن عنـف ننـسب وانسجام مما یجعلنا 

أما خلفیة الصورة فقد عبر عنها المصور من خالل رسـم . المبارزة والصراع
  .السماء التى لونت باللون الذهبى ویحلق فى جوها الطیور المختلفة
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تمثــل التــصویره وصــول األمیــر همــاى إلــى قــصر  -) ٥٧لوحــة (و  
ًحیــث نــشاهد فــى الــصورة األمیــر همــاى الفارســى ممتطیــا . األمیــرة همــایون

ًصــهو جــواده واقفــا ببــاب قــصر األمیــرة همــایون أبنــة اإلمبراطــور الــصینى، 
القـــسم األول وهـــو : صـــورته إلـــى قـــسمین" جنیـــد نقـــاش"وقـــد قـــسم المـــصور 

علـــى عمـــارة قـــصر ملكـــى متعـــدد الطوابـــق رســـم بأســـلوب األكبـــر ویـــشتمل 
إصــــــطالحى ویحــــــیط بالقــــــصر حدیقــــــة مــــــسوره ملئــــــت باألشــــــجار المورقــــــة 
واألغصان التى رسمت بدقه وبألوان متناغمة من األخضر والبنى واألحمـر 

 وهــــو الجــــزء –والثــــانى . ویــــزین الــــسور الخــــارجى مجموعــــة مــــن الــــشرافات
طــة القــصر الملكــى بمنظــر طبیعــى األصــغر فــى التــصویره ویتمثــل فــى إحا

یتألف من أرضیة ملئت بالحزم النباتیة والزهـور المتناسـقة واألشـجار وكـذلك 
رســــم لجــــدول المیــــاه المتعــــرج الــــذى تنمــــو علــــى ضــــفتیه النباتــــات واألزهــــار 

  .الصغیرة

جـــــزء مـــــن محفـــــوظ بـــــالمتحف ) أشـــــعار فارســـــیة(وهنـــــاك مخطـــــوط   
 تــرجح نــسبته إلــى بغــداد – البریطــانى، وجــزء آخــر فــى مجموعــة شــستربیتى

فـــى عـــصر الـــسلطان أحمـــد جالئـــر، یـــشتمل المجلـــد المحفـــوظ فـــى المتحـــف 
كرشـــا ســـب نامـــه، شاهنـــشاه نامـــه، ویهمـــش : البریطـــانى علـــى أربـــع مؤلفـــات

أمــا الجــزء المحفــوظ فــى مجموعــة شــستربیتى فتحتــوى علــى . نامــه، وكــشنامه
  . شاهنامه غیر كاملة فقد أولها ویضم خمس تصاویر

 بالنــسبة للمجلــد المحفــوظ بــالمتحف البریطــانى، فقــد قــام بنــسخه أمــا  
محمد بن سعید عبد هللا ویرجح أنه قام بنسخ المخطوط كله كما أن أسـلوب 
تصاویره علـى نمـط واحـد، وجیـدر بالـذكر أنـه ورد فـى مخطـوط كـشنامه أنـه 

 – بفــــضل خیــــر الملــــوك ١٣٩٧نــــوفمبر /هـــــ٨٠٠تــــم فــــى شــــهر ســــفر ســــنة 
ً الذى لجأ إلى مـصر فـى تلـك الفتـرة هربـا –أحمد جالئر المقصود السلطان 
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من بطش تیمور ولكنه تمكن من العودة ثانیة إلى بغـداد وفـى هـذه الفتـرة تـم 
  . م١٠٤١ًیخرج من بغداد نهائیا فى أن نسخ المخطوط قبل 

وتتفـــق تـــصاویر هـــذا المخطـــوط مـــع تـــصاویر خواجـــو كرمـــانى مـــن   
تیمــورى المتطــور مــن حیــث غنــى حیــث أنهمــا یمــثالن ممیــزات الــصتویر ال

األلوان ونقاء األصباغ واستعمال درجـات مختلفـة مـن اللـون الواحـد وخاصـة 
ًاللــــون البنفــــسجى، والــــذهبى للتعبیــــر عــــن الــــسماء أحیانــــا أو األرض أحیانــــا  ً
أخـــرى، كمـــا أن تـــصاویر هـــذا المخطـــوط بهـــا مـــن الممیـــزات مـــا یقربهـــا مـــن 

 ممــا یــدل علــى التــأثیر المباشــر م١٥أســلوب مدرســة شــیراز فــى بدایــة القــرن 
  . بین فنانى شیراز وفنانى عصر آل جالئر فى بغداد وتبریز

وفـــى مخطـــوط إیرانـــى فـــى دیـــوان ســـلطان أحمـــد جالئـــر یرجـــع إلـــى   
نجــد فــى هــوامش صــفحاته األخیــرة رســوم تخطیطیــة . م١٥/هـــ٩بدایــة القــرن 

  . على الطراز الصینى فیها تذهیب ولون بسیط

 مـــن كلیلـــة ودمنـــة فـــى المكتبـــة األهلیـــة فـــى ویمكـــن نـــسبة مخطـــوط  
) ٥٨لوحـة . (إلـى آل جالئـر) م١٣٩١/هــ٧٩٣(باریس نسخة حافظ إبـراهیم 

ـــة حـــسدها وغیرتهـــا مـــن الثـــور، حیـــث  - ـــة تـــشرح لكلیل تمثـــل التـــصویرة دمن
نشاهد فى مقدمة الصورة أربعة أسطر من الكتابة الفارسیة بخط النستعلیق، 

ر طبیعـــى ملئـــت أرضـــیته بـــالحزم النباتیـــة ثـــم نـــشاهد كلیلـــة ودمنـــة فـــى منظـــ
المتنــاثرة، وعلــى الجانــب األیــسر مــن كلیلــة ودمنــة تنمــو شــجرة ضــخمة، ثــم 
تمتد مقدمة الصورة لنشاهد خلـف الحـدث جبلـین مـرتفعین تنمـو علـى الجبـل 
ــــل األیمــــن مجموعــــة مــــن  ــــف الجب ــــرة، ویظهــــر خل ــــب كبی ــــسر شــــجرة دل األی

أمــا خلفیــة الــصورة فقــد عبــر . فقــطاألشــجار التــى یظهــر منهــا الجــزء العلــوى 
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عنهــا المــصور مــن خــالل رســم الــسماء بــاللون األزرق الــداكن، وتحلــق فــى 
  .جوها العصافیر الصغیرة

) لبــومأ(مخطــوط فارســى مــن كتــاب كلیلــة ودمنــة فــى مرقعــة ًوأیــضا 
ینـــسب و ،مكتبـــة الجامعـــة فـــى اســـطانبولإلـــى باســـم الـــشاه طهماســـب انتقـــل 
یر إلــى األســتاذ أحمــد موســى الــذى اشــتهر فــى العلمــاء تزویــق هــذه التــصاو

عــصر الــسلطان أبــى ســعید، وذلــك بنــاء علــى مقالــة عــن التــصویر لدوســت 
محمد، وتمثل تصاویر هذا المخطوط أسـلوب أحـدث مـن تـصاویر شـاهنامه 
ـــر مـــن تـــصویره دحاخـــل  ـــین أكث ـــالجمع ب دیمـــوت، حیـــث تمیـــزت تـــصاویره ب

أكثــر مــن إطــار واحــد بعــضها اإلطــار الواحــد، والتــصویره الواحــدة قــد تــشغل 
ًداخــل بعــض، كمــا نــرى المقدمــة تتــسع حتــى تطغــى علــى المــؤخرة، وأیــضا 
اســتخدام الخطــوط القویــة التــى تزیــد التــصویرة حیویــة وحرمــة، والبراعــة فــى 

ً، وأیـضا واألثـاثرسم الحیوان والتعبیر عن حركته، والتانق فى رسم العمائر 
مـــن تـــصاویر هـــذا المخطـــوط وتـــشتمل التـــصاویر علـــى كثیـــر مـــن المنـــاظر 

ًتـــصویرة تمثـــل القـــرد یلقـــى بثمـــار التـــین إلـــى الغـــیلم، وأیـــضا تـــصویرة تمثـــل  ُ
توضــح كیــف خــدع رب البیــت اللــص حتــى ســقط مــن ) المــصدق المخــدوع(

  .فوق سطح دارة

التـى طبقناهـا الجالئریة والدلیل على صلة تبریز بتصاویر المدرسة 
 وشــیرین لنظــامى فــى علــى مخطــوط خواجــو كرمــانى، مخطــوط مــن خــسرو

متحــف الفریــر للفــن فــى واشــنطن نــسخة علــى بــن حــسن الــسلطانى فــى درا 
ًالـــسلطنة بتبریـــز ومكتـــوب بخـــط نـــستعلیق، ومـــذهب تـــذهیبا رائعـــا ویـــضم  ً٦ 

تــصاویر خمــسة منهــا ترجــع إلــى المدرســة المظفریــة كمــا فــى تــصویرة تمثــل 
مى بالقـاهرة كمـا أن فـى متحـف الفـن اإلسـال) شابور یقدم فرهاد إلى شـیرین(

تـــصاویر منزوعـــة مـــن مخطوطـــات الـــشاهنامة یمكـــن نـــسبتها إلـــى األســـلوب 
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المحلــى التــى تنــسب لتبریــز فــى عــصر آل جالئــر أنهــا تمثــل مرحلــة أكثــر 
ًتطــورا حیــث أنهــا تفوقــت علــى تــصاویر خواجــو كرمــانى فــى التــصمیم العــام 
 وتوزیـــع العناصـــر وطریقـــة رســـم الـــصور الطبیعیـــة والتعبیـــر عـــن كثیـــر مـــن

عناصــرها وخاصــة العمــائر واألثــاث وتحلیتهــا بالزخــارف الهندســیة والنباتیــة 
ًأیـــضا إتقـــان الرســـوم اآلدمیـــة مـــن حیـــث رســـم الـــسحن الممیـــزة ) األرابیـــسك(

  . والحركات المختلفة التى رأیناها فى مخطوط خواجو كرمانى جامدة وثقیلة

ز لذلك تجلى خصائص وممیزات المدرسة التیموریة فى بغداد وتبری
ًفى عـصر آل جالئـر بنـاءا علـى النمـاذج الـسابق ذكرهـا فـى اختفـاء الخلفیـة 
وبالتالى انعدام العمق والتجسیم، ثم العودة إلى رسم األشخاص بحجـم كبیـر 
ــــة، االهتمــــام بالموضــــوع  ــــى المدرســــة المغولی مــــن إهمــــال التفاصــــیل كمــــا ف

لتـسطیح الرئیسى فى الصورة مما أدى إلى انفصال المقدمة عـن المـؤخرة، وا
فـى رســم العناصــر الطبیعیــة والمیــل نحــو الزخرفــة، كــذلك دقــة توزیــع األلــوان 

  .بمهارة فائقة غطت على رداءة الرسوم
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  : المظفریة فىووتتلخص ممیزات التصویر فى المدرسة الجالئریة 

 العنایــة برســم المنــاظر الطبیعیــة بكــل مــا فیهــا مــن أشــكال آدمیــة -  
  . ریة وطبیعیةوحیوانیة ونباتیة وعناصر معما

 مراعــاة قواعــد المنظــور والبعــد الثالــث فــى رســم األشــكال اآلدمیــة -  
  . وتناسبها مع الرسوم األخرى التى تحیط بها

 اختفـــاء الخلفیـــة التـــى تعبـــر عـــن األفـــق والـــسماء ورمـــز لهـــا فـــى -  
وفــى نفــس الوقــت . بعــض التــصاویر برســم ســتارة معلقــة فــى نهایــة التــصویرة

اســـتوعبت جمیـــع العناصـــر الطبیعیـــة المختلفـــة التــــى اتـــساع المقدمـــة التـــى 
  . رسمها الفنان

 العنایـــــة برســـــم العمـــــائر فـــــى خلفیـــــة الـــــصورة وملئهـــــا بالزخـــــارف -  
ً، أیضا العناصة بنثـر أرضـیة الـصورة )األرابیسك(الهندسیة والنباتیة المورقة 

  . بالحزم النباتیة الصغیرة من الزهور والورود فى تنسیق زخرفى بدیع

د العناصـــر المتـــأثرة بـــالفن الـــصینى، مـــع صـــبغها بالطـــابع  وجـــو-
ـــــان  ـــــى ابتكرهـــــا الفن ـــــدة الت ـــــة الجدی ـــــوطنى، أو األســـــالیب اإلیرانی ـــــى ال اإلیران

  .الجالئرى والمظفرى



 -٢٣٠-

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

íè…çÛéjÖ]<í‰…‚¹]  

بعد سقوط الدولة المغولیة فى إیران نتیجـة لنمـو النظـام اإلقطـاعى،   
ة، كالدولـــــة المظفریـــــة، فـــــى إقلیمـــــى فـــــارس وانقـــــسامها إلـــــى دویـــــالت محلیـــــ

وكرمـــان، ودولـــة الكـــرت فـــى هـــراة، ودولـــة الجالئـــریین فـــى العـــراق، اســـتطاع 
، حیــث اســتقر لــه األمــر )م١٤(تیمــور لنــك فــى نهایــة القــرن الثــامن الهجــرى 

فیهــا إیــران فــى بــالد مــا وراء النهــر، أن یقــوم بسلــسلة مــن الفتوحــات أخــضع 
  .هـ٨٠٤ كما هزم العثمانیین عند أنقرة سنة وجنوبى روسیا وشمال الهند،

ـــذكر أنـــه كـــان مـــن    ـــه، وی أتخـــذ تیمـــور لنـــك ســـمقرند عاصـــمة لدولت
القــسوة والــشدة بحیــث لــم تــسلم عاصــمة مــن عواصــم العــالم اإلســالمى التــى 

وبغداد وشیراز، بینمـا كـان فتحها من الخراب والدمار، مثل دمشق، ودلهى، 
لتجمیــل عاصــمته ســمرقند، ًجاهــدا یخــرب فــى المــدن فــى نفــس الوقــت ســعى 

والحـرف وأخذ یسخر لها العمال والبنائین والمعماریین وأصحاب الـصناعات 
لتجمیلهــــا وتزیینهــــا، ومــــن ثــــم أصــــبحت مــــن أهــــم مراكــــز مدرســــة التــــصویر 

  . التیموریة

ًوتــذكر المراجــع التاریخیــة أنــه كــان لتیمــور لنــك قــصرا ومقــرا للحكــم    ً
، وكانــت جــدران )م١٤٠٧(ســمرقند فــى عــام بنــى فــى الحدیقــة الــشمالیة مــن 

 الفریــسكو لــم یبــق منهــا قــةهــذا القــصر مغطــاة بتــصاویر جداریــة منفــذة بطری
شـئ اآلن، سـوى المـدیح الـذى كتبـه المــؤرخ شـرف الـدین علـى مـؤرخ عــصر 

وكـذلك أشـار إلـى التـصاویر ًتیمور، وأیضا تحدث عـن التـصاویر الفارسـیة، 
 التى ربما أخضرت إلیه –) نسیج المزركشربما كان یعنى بها ال(األوروبیة 

ومــن ثــم یتــضح أنــه كانــت هنــاك . كهــدایا مــن ملــك أســبانیا بواســطة مبعوثــة



 -٢٣١-

هــل كانــت : بعــض التــصاویر تنتمــى لعــصر تیمــو لنــك تقودنــا إلــى التــساؤل
تحتـــوى علـــى مخطوطـــات أوروبیـــة أم كانـــت صـــینیة فـــى معظمهـــا؟ وســـوف 

طـــات المدرســـة التیموریـــة نجیـــب علـــى هـــذا التـــساؤل عنـــد دراســـة أهـــم مخطو
  . والتى ال یزال بعضها باقى لآلن

ــــى العــــرش،    ــــه عل ــــن تیمــــور لنــــك وخلیفت ــــى عهــــد شــــاه رخ اب أمــــا ف
ًأصــبحت مدینــة هــراة مركــزا فنیــا هامــا، وذلــك لــشدة اهتمامــه بــالفن والفنــانین  ً ً
ًحیــث قیــل عنــه أنــه أكثــر ملــوك الفــرس حبــا لــألدب والفنــون وأشــدهم عطفــا  ً

لذا أصبحت هراة محـط . نین، وأصحاب الصناعات والحرفعلى الفن والفنا
ولــذلك یــذكر أن الفــن فــى . أنظــار كبــار المــصورین والفنــانین ومیــدان عملهــم

عـــصر تیمـــور لنـــك وخلفـــاءه اجتـــاز مراحـــل االقتبـــاس مـــن الفنـــون األجنبیـــة 
والتــأثیر بهــا وانــدمجت الفنــون ببعــضها حتــى أصــبح مــا نقلــه عــن غیــره مــن 

   .زأ منهالفنون جزء ال یتج

تـــــــــوفى فـــــــــى (ابـــــــــن الـــــــــشاه رخ وحفیـــــــــد تیمـــــــــور  بایـــــــــسنقر وكــــــــان  
ًمكتــــشفا ألغلــــب الكتــــب األنیقــــة ) ً عامــــا٣٧م، وكــــان ســــنة ١٤٣٣/هـــــ٨٣٧

ً فنانـــــا اســـــتخدمهم لنـــــسخ ٥٠وكـــــان یـــــضم مرســـــمه المنتجـــــة فـــــى فـــــارس، 
ــذا لعبــد هللا بــن میــر علــى، وبلــغ عنایتــه  ًالمخطوطــات وكــان هــو نفــسه تلمی

 ضــم مرســمه أمهــر ســادة فنــانى العــصر وذلــك ألنــه كــان بــالفن والفنــانین أن
 الثمینــة لهــم، وهــذا قابلــه إنتــاج یــشجعهم بــدفع األجــور العالیــة وبــذل الهــدایا

غزیر من المنتجات الفنیة التى ضمتها الكتب التى تشتت وانتشرت فى كـل 
  . أنحاء العالم

هــــ ٩١١-٧٨٣أمـــا حكـــم الـــسلطان حـــسین میـــرزا بیقـــرا بـــین عـــامى   
فـى األدب ) أى هـراة(من العصور الذهبیة لتلك المدینـة ) م١٥٠٦-١٤٦٨(
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والفــن وكــان هــو ووزیــره میــر علــى شــیرنوائى مــن أكبــر رعــاة التــصویر فــى 
أو (التـــاریخ اإلیرانـــى حتـــى ظهـــر فـــى خـــدمتهم بهـــزاد صـــاحب مدرســـة هـــراة 

  . فى التصویر) مدرسة بهزاد

 خطــا وهكــذا نجــد أن التــصویر اإلیرانــى فــى عــصر تیمــور وخلفائــه  
الخطوة األخیرة فـى سـبیل الكمـال الـذى بلغـه علـى یـد بهـزاد وتالمیـذه اللـذین 
كانوا نواة الفن الـصفوى فیمـا بعـد، وعلـى الـرغم مـن الخـالف الـذى أدى إلـى 
االنحالل واالنقسام بعد وفاة شاه رخ وبـدء النـزاع بـین خلفائـه، حتـى اسـتولت 

بك فى بالد مـا ورد النهـر قبائل التركمان على غربى إیران وقامت دولة األز
لنــك وخلفائــه فــى شــرقى التــى اســتطاعت أن تقــضى علــى نفــوذ أســرة تیمــور 

إیــران، لكــن هــراة ظلــت عاصــمة التیمــوریین وحاملــة للــواء مدرســة التــصویر 
النــــتقال كثیــــرین مــــن أعــــالم ًالتــــى ظلــــت امتــــدادا للمدرســــة التیموریــــة نتیجــــة 

 بلـد آلخـر كمـا كانـت المراكـز  مـنالمصورین المشهورین فى الدولة اإلیرانیـة
   .الفنیة المختلفة تتبادل المصورین المشهورین

) مجموعــة أشــعار(ومــن المخطوطــات الــى تنــسب لــشیراز مخطــوط   
منـــصور بـــن عمـــر بـــن "علـــى یـــد الخطـــاط ) م١٣٩٨/هــــ٨٠١(نـــسخت عـــام 

ویحتوى هذا المخطوط على اثنتى عشرة صورة جمیعها " بختیار من بهیهان
تمثــل التــصویره منظــر  -) ٥٩لوحــة (مــن هــذه التــصاویر و. منــاظر طبیعیــة

طبیعــى، حیــث نــشاهد فــى مقدمــة الــصورة بركــه بــداخلها میــاه نقیــة مؤكــسدة 
ویسبح فى هذه البركة ثالث أوزات بریة، ویحیط بهذه البركـة علـى شـاطئیها 
صــف مــن األحجــار البرتقالیــة اللــون مــع وجــود خطــوط تحدیــد ذهبیــة اللــون، 

كــة مجــرى مــائى یبــدأ مــصدرة مــن منتــصف الــصورة ثــم ویــصب فــى هــذه البر
وتنمــو علــى شــواطئ هــذه البركــة . (S)یتحــرك فــى مــسار علــى هیئــة حــرف 

األشـجار والنباتـات التـى منهـا ثالثـة مـن أشـجار الـسرو، شـجرة تفـاح مثمـرة، 
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والنباتـــــات المتـــــسلقة وبخاصـــــة العنـــــب، وتقـــــف علـــــى أفـــــرع هـــــذه األشـــــجار 
م تمتـد المقدمـة لنـشاهد ثالثـة قمـم جبلیـة لـون ثـ. العصافیر الصغیرة والبالبل

األوســط منهــا بــاللون األصــفر الخفیــف مــع وجــود خطــوط كنتوریــة ذات لــون 
بنــــى، وعلــــى جــــانبى هــــذا الجبــــل تنمــــو أشــــجار النخیــــل التــــى تأخــــذ الــــشكل 
المروحـــى، وخلـــف هـــذا الجبـــل جـــبالن آخـــران صـــغیران لـــون الـــذى یقـــع فـــى 

مــا الــذى یقــع فــى الجانــب األیمــن لــون الجانــب األیــسر بــاللون الرمــادى، بین
بـــاللون البنفـــسجى مـــع خطـــوط أفقیـــة تحـــیط بحافتـــه، وتنمـــو فـــوق قمـــم هـــذه 
الجبــال النباتــات المختلفــة، والتــى یمكــن أن نمیــز منهــا شــجرة المــشمش التــى 

أمـا . تنمو على قمة الجبل الذى یقع فى الجانب األیمـن مـن الجبـل األوسـط
ن خــالل رســم الــسماء التــى لونــت بــاللون الخلفیــة فقــد عبــر عنهــا المــصور مــ

األزرق، ویقتطعهــا مــساحة مربعــة مــن الكتابــات التــى نفــذت بخــط النــستعلیق 
الفارسى وعلى جـانبى المـساحة الوسـطى نـشاهد مـربعین صـغیرین بـداخلهما 

  .كتابات فارسیة

تمثـــــل التـــــصویرة منظـــــر طبیعـــــى یـــــشغل مـــــساحة  -) ٦٠لوحـــــة (و  
ً مــن خمــسة جبــال مرتبــه بتناســیق جنبــا الــصفحة بالكامــل، وتظهــر مجموعــة

إلــى جنــب وخلــف بعــضها الــبعض، وفــى مقدمــة التــصویرة نــشاهد مجموعــة 
مـــن األشـــجار، ونالحـــظ أن نوعیـــة النباتـــات فـــى هـــذا المنظـــر أكثـــر فخامـــة 
وخاصـــة النخیـــل التـــى اتخـــذت شـــكل قبـــة، وخلـــف هـــذه النباتـــات توجـــد قمـــه 

بخطــــوط ســــمیكه بــــاللون جبلــــین األیمــــن لــــون بــــاللون البنــــى وقمتــــه محــــدده 
األحمر، ثم جبل كبیر وضـخم لـه قمـة غریبـه تـصل إلـى قمـة الـصورة ولـون 
بـــاللون األصـــفر ونـــشاهد مجـــرى مـــائى یبـــدأ مـــن أعلـــى مـــن خـــالل مجـــریین 
یــصبان فــى الوســط فــى بركــة فـــى وســط الــصورة یخــرج منهــا مجــرى مـــائى 

اتـات یصل حتى مقدمة الصورة، وتنمو على ضفتى هذا المجرى المائى النب
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وأشجار السرو الرشیقه وكرمه عنب ضخمة فى الوسـط باإلضـافة إلـى عـدد 
مـــن األشـــجار المزهـــرة التـــى توجـــد فـــى الجانـــب األیـــسر، وعلـــى جـــانبى قمـــة 
الجبــــل الكبیــــر توجــــد قمــــة جبلــــین األیمــــن لــــون بــــاللون البنفــــسجى الخفیــــف 

ذهبى واألیــسر لــون بــاللون البنــى الــداكن أمــا الــسماء فــتم معالجتهــا بــاللون الــ
  .والسحاب باللون األبیض

تمثـــل التـــصویرة منظـــر طبیعـــى حیـــث نـــشاهد فـــى  -) ٦١لوحـــة (و  
ًمقدمــة الــصورة تــال كبیــرا لــون بــاللون البنــى المائــل إلــى اإلصــفرار، ویتقدمــه  ً
عدد من األشجار منها ثالثة نخالت مثمرة وبعض األشـجار الغیـر معروفـة 

لتـــصویرة لنـــشاهد بركـــة میـــاه ثـــم تمتـــد ا. وقـــد حـــدد هـــذا التـــل بـــاللون األحمـــر
أحیطــت شــواطئها بالــصخور التــى لونــت بــاللون األحمــر، ویــصب فــى هــذه 
البركة مجرى مائى یبدأ من بین القمم الجبلیة التى توجد فى أعلـى الـصورة، 
وتنمــو علـــى جوانـــب هـــذه البحیـــرة النباتــات واألشـــجار التـــى مـــن الممكـــن أن 

م تمتــد المقدمــة التــى طغــت نمیــز منهــا أشــجار الــسرو والمــشمش والعنــب، ثــ
علــى المــؤخرة لتنتهــى بثالثــة قمــم جبلیــة مثلثــة الــشكل ومحــددة مــن الخــارج 

أما الخلفیـة فقـد عبـر عنهـا المـصور مـن خـالل رسـم الـسماء . باللون األسود
  .الصافیة التى لونت باللون األزرق

ـــشعر ومـــن مخطوطـــات شـــیراز    ـــد یحتـــوى علـــى مجمـــوع مـــن ال مجل
ة جلبنكیان الخاصـة، وهـو أحـد المؤلفـات التـى كتبـت والنثر كان فى مجموع

لجالل الدین إسكندر سلطان رغم حیاة المغامرة واالنتهازیة التى عاشها هذا 
كتــب هـذا المجلــد الخطـاط المــشهور محمــود . الـوالى والتــى ذكرناهـا مــن قبـل
  . م١٤١٠/ هـ٨١٢بن مرتضى الحسینى فى سنة 
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لنـــضج الكامـــل ألســـلوب یمثـــل اوأهـــم مـــا یمیـــز هـــذا المخطـــوط أنـــه   
 والتــى كانــت بــدایتها فــى مخطــوط الــشاهنامة ،المدرســة الیتموریــة فــى شــیراز

 حتـى تطـورت هنـا إلـى – ذكرنـاه مـن قبـل –المحفوظ بدار الكتب المـصریة 
علـى أیـة حـال امتـازت تـصاویر المخطـوط بالتناسـق والتوافـق . آخر مراحلها

نظـیم والدقـة فـى التوزیـع، فى عناصر الصورة ومیل األلوان نحـو اللطـف والت
ًكانــت رغــم قلتهــا فــى اللوحــة وكبــر حجمهــا نــسبیا كمــا أن رســوم األشــخاص 

ًإلى أنها ترتبط بالبیئة المحیطـة بهـا ربطـا وثیقـا دون تنـافر ًهـذا فـضال عـن . ً
ًالبیئـــات الطبیعیــــة والمعماریــــة التـــى وزعــــت توزیعــــا منتظمـــا  ومــــن تــــصاویره ً

حـــواء بعـــد طردهمـــا مـــن الجنـــة، حیـــث تمثـــل التـــصویرة آدم و -) ٦٢لوحـــة (
نشاهد حواء جالسة تحت شجرة نصف عاریة بعد أن قامت بتغطیـة عورتهـا 
ًبأوراق الشجر تمد یدها إلى آدم الذى یقوم هو أیضا بمـد یـده إلیهـا، ویحـیط 
حول رأس آدم وحواء هالة من لهب النار، ویجلـسان علـى ضـفة نهـر لونـت 

لداخلیــة التــى یجلــس علیهــا آدم وحــواء میاهــه بــاللون البنــى، وعلــى الــضفه ا
نشاهد الصخور والتـى اتخـذت أسـطحها هیئـة رؤوس حیوانیـة تـشبه إلـى حـد 

   .ما رؤوس األسماك

وأهــم مــا یمیــز الــصورة هــو وجــود حاشــیة تحــف بإطــارات التــصاویر   
  . تتألف من أسطر منحرفة تتخللها أركان زخرفیة جمیلة

سـلطان الــذى ین إسـكندر ظـل الـشاه رخ یتعقـب ابـن أخیـه جـالل الـد  
مدینة شیراز، ولكن عمـه اسـتطاع أن یقـضى علیـه بحكم تمرد علیه واستقل 

ویبـــدو أنـــه بمـــوت إســـكندر انتقلـــت زعامـــة تزویـــق . )م١٤١٥(ویدعمـــه فـــى 
وبــالرغم مــن ذلــك ظلــت شــیراز . المخطوطــات بالــصور مــن شــیراز إلــى هــراة

ون واألدب وبخاصـة ًوكان إبراهیم هذا مهتما بالفن. م١٤٣٦حتى وفاته سنة 
كمـا سـاهمت عالقتـه بأخیـه فنون الكتاب، كما تعلـم هـو نفـسه فـن التهـذیب، 
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دب ألبـن أخیـه، بایستقر والى هراة واتصاله به إلى زیادة االهتمـام بـالفن واأل
ًوالذى اشتهر أیضا براعیته للمعارف والفنون فى مدینة هراه كمـا سـنرى فیمـا 

  . بعد

 فــى متــاحف الدولــة ببــرلین مخطــوط  وهنــاك فــى القــسم اإلســالمى-  
مزوق یرجع إلى عصر إبراهیم سـلطان، ویـشتمل علـى مجموعـة نمـاذج مـن 

ــــــرس ــــــاج بعــــــض شــــــعراء الف ــــــى . إنت ــــــى شــــــیراز ف ــــــسخ هــــــذا المخطــــــوط ف ن
على ید الخطاط محمود بن مرتضى الحسینى، بـأمر مـن . م١٤٢٠/هـ٨٢٣

  . إبراهیم سلطان حاكم شیراز إلهدائه ألخیه بایسنقر فى هراة

أنهــا تمثــل أســلوب المدرســة ویالحــظ علــى تــصاویر هــذا المخطــوط   
ــــث  ــــد المدرســــة مــــن حی ــــبعض تقالی ــــاظ ب ــــى شــــیراز، مــــع االحتف ــــة ف التیموری
التـــصمیمات، واأللـــوان الهادئـــة الخفیفـــة، ورســـم الـــتالل بطریقـــة اصـــطالحیة 

  . وحاشیة األسطر المائیة التى تحف بالتصاویر، واألركان الزخرفیة

 األسـلوب فیتمثـل فـى تقـسیم التـصویره إلـى مـستویات فىأما الجدید   
ِبواســطة خطــوط مقوســة تقــف علیهــا األكــال اآلدمیــة، مــع تــصویر أقــل عــدد 
ًمــن األشــخاص للتعبیــر عــن الــنص المكتــوب، وأیــضا قلــة التفاصــیل معتــدا  ً

  . على اإلیحاء إلیها بباقى العناصر والتفاصیل فى الصورة

وط جمعت بین فنـون الكتـاب وخالصة ذلك أن تصاویر هذا المخط  
  . من تصویر وتذهیب وخط، والخط جمع بین أسطر كتابة مائلة وأفقیة

ــــ    مقابلـــة مـــع "وفـــى تـــصویرة أخـــرى مـــن نفـــس المخطـــوط المنونـــة ب
نجـــد تعبیــــر المــــصور العمیــــق " خـــسرو وشــــیرین وهمــــا علـــى ظهــــور الخیــــل

سرو ٕواحساسه الدافئ العمیق بجمال الطبیعة وقـوة الحـب الـذى جمـع بـین خـ
وشـــیرین عـــن طریقـــه حركاتهمـــا وحركـــات الحـــصانین، ورغـــم ظهـــور بعـــض 
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مالمح التصویر المغولى فـى هـذه التـصویره مـن حیـث تقـسیم األرضـیة إلـى 
مـــستویات، ووجـــود صـــورة الشخـــصین الرئیـــسیین فـــى الـــصورة وهمـــا مـــسرح 
ًاألحــداث وكبــر حجمهمــا نــسبیا، إلــى أن خــصائص المدرســة التیموریــة فــى 

 قلـــة األشـــخاص المرســـومة ورســـم خـــط الـــسماء علـــى هیئـــة شـــیراز تبـــدو فـــى
ًأقــواس، هــذا فــضال عــن العنایــة برســوم الطبیعــة المبهجــة الحیویــة وتناســبها 

  . مع باقى عناصر الصورة اآلدمیة والحیوانیة والمعماریة

 مخطوط مزوقة من الشاهنامة محفوظـة فـى المكتبـة البودلیـة فـى -  
ًم، وأیــضا قــصیدة ١٢٤٦ كتبــت ســنة تحتــوى علــى مقدمــة بایــسنقر. أكــسفورد

فــى مــدح أبــى الفــتح إبــراهیم ســلطان الــذى ظــل یحكــم شــیراز حتــى وفاتــه فــى 
-١٤٢٦ونــــسخت هــــذه الــــشاهنامة فــــى شــــیراز مــــا بــــین عــــامى . م١٤٣٦
بخط نستعلیق دقیق، كمـا اشـتملت صـفحاتها علـى زخـارف أنیقـة، . م١٤٣٦

اها فـى المخطـوط  تصویرة، وتتشابه تصاویر هذه المخطوطة التى رأین٤٧و
الـسابق مـن حیـث التفاصـیل والخلفیــات، وغیـر أنهـا امتـازت عنهـا باســتعمال 

جانب األلوان الخفیفة مما یبرز الرسـوم، أمـا المنـاظر األلوان الشدیدة القویة 
  . فهى ملیئة باإلحساس والتأثیر القوى رغم الشعور بالجمود فى بعضها

اة شــاه رخ انفــصلت م، وبعــد وفــ١٥وفــى النــصف الثــانى مــن القــرن   
اســـــتعادة شـــــیراز عـــــن بـــــاقى اإلمبراطوریـــــة، واســـــتطاع أحـــــد أحفـــــاد تیمـــــور 

-١٤٥٢/هـــــ٨٧٢-٨٥٥(اإلمبراطوریــــة التیموریــــة وأن یــــضم إلیهــــا شــــیراز 
، ثم تعرضت اإلمبراطوریة لبعض القالئـل والتقلبـات الـسیاسیة مـن )م١٤٦٧

حتـــى وظلـــت شـــیراز ضـــمن ممتلكـــاتهم ) القطیـــع األبـــیض(جانـــب التركمـــان 
ــــضاء علــــیهم وتأســــیس الدولــــة  ــــصفوى مــــن الق ــــشاه إســــماعیل ال اســــتطاع ال

  . م١٥٠٣الصفویة وفى إیران فى سنة 
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م ورغـم هـذه ١٥ومن ثم ظلت شیراز فى النـصف الثـانى مـن القـرن   
التقلبات السیاسیة محافظة على إنتاجها الفنى المنتج حسب األسـلوب الفنـى 

اظر الطبیعیـــة بـــروح جدیـــدة الـــشیرازى حیـــث ظهـــرت العنایـــة بتـــصویر المنـــ
أمــا الرســـوم اآلدمیــة فقـــد أصــبحت أمیـــل إلــى القـــصر وذات رؤوس مبتكــرة، 

ن مالمح الوجوه أصابها التكلف والتصنع وبـصفة :كبیرة بعض الشئ، كما أ
  . عامة أصاب الرسم الجمود

 ویمثــل هــذه المرحلــة مخطــوط مــن الــشاهنامة محفــوظ بــالمتحف -  
ایزیـــــــــد الـــــــــصراف فـــــــــى ســـــــــنة  بـــــــــن بالبریطـــــــــانى نـــــــــسخها غیـــــــــاث الـــــــــدین

 الخـــصائص العامـــة للمدرســـة التـــصاویر، ونـــرى فـــى هـــذه م١٤٨٦/هــــ٨٩١
التیموریـــة فـــى شـــیراز مـــن حیـــث تركیـــز األهمیـــة فـــى الـــصورة علـــى الحـــدث 
ًالرئیسى، ورسم األشخاص بطریقة اصـطالحیة، وأیـضا العناصـر الطبیعیـة، 

والتـى رأیناهـا مـن كما نرى زخارف األرابیسك على سارى الـسفینة المرسـومة 
  . قبل فى كثیر من تصاویر شیراز السیما على رسوم الخیام

وبعــد هــذه الزعامــة المــستحقة لمدینــة شــیراز التــى ازدهــرت فیهــا فــن   
م، إال أنهــا ســلمت هــذه ١٥طــوال القــرن التــصویر حــسب المدرســة التیموریــة 

  . الزعامة طواعیة لمدینة هراة
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  : المدرسة التیموریة فى هراة

  : ى عهد بایسنقر ف-١

بعــد أن قــضى تیمــور لنــك علــى دولــة المغــول فــى إیــران ومــا وراء   
 واتخــذ مــن ســمرقند ،النهــر وكــون مــن الــبالد التــى فتحهــا إمبراطوریــة كبیــرة

عاصــمة لهــا، شــرع فــى تجمیــل عاصــمته بالعمــائر الفخمــة فــشیدت القــصور 
انین والمــــدارس والجوامــــع واألضــــرحة، واســــتدعى لهــــذه األعمــــال مهــــرة الفنــــ

 .ً وأیــضا مــن الــصین، وأصــفهان، وبغــداد،والــصناع والمهندســین مــن تبریــز
 وهــو أســتاذ –" وعبــد الحــى"، (*)"جنیــد نقــاش ســلطانى"ومــن هــؤالء الفنــانین 

 قــام عبــد الحــى بزخرفــة جــدران القــصور فــى ســمرقند بالرســوم –جنیــد نقــاش 
ًه، ونظـرا ً وأیضا أفـراد أسـرت،تیمور لنكالتى سجلت أعمال وأمجاد وفتوحات 

ــذا صــعب تكــوین فكــرة واضــحة عــن  لنــدرة مــا تبقــى منهــا وتعرضــه للتلــف ل
كمــا أن لــم . أســلوب هــذه الرســوم التــى كانــت علــى الجــص بــاأللوان المائیــة

یــصلنا مخطوطــات مزوقــة تــؤرخ لهــذه الفتــرة اللهــم إال بعــض تــصاویر قلیلــة 
ـــز بوضـــوح الطـــابع الـــصینى،  محفوظـــة فـــى متحـــف اســـتانبول وتنـــسب تتمی

هـــذه التـــصاویر ممـــا كانـــت تحفـــظ فـــى ، (**)م١٥لنـــصف األول مـــن القـــرن ل
مــن الــصین فــى بــالط تیمــور فــى الــصفة ، وأخــذت هــذه )لبومــاتأ(مرقعــات 
 وانتقلـت إلــى الهنـد، كمــا ، ومنهـا انتــشرت فـى سـائر المــدن اإلیرانیـة،سـمرقند

ًینــسب أیــضا لــسمرقند مــن كتــاب مجموعــات النجــوم وصــور الكوكــب الثابتــة 
لرحمن الصوفى محفوظـة فـى المكتبـة األهلیـة فـى بـاریس، وكتـب هـذا لعبد ا

. المخطــــوط فــــى مدینــــة ســــمرقند للــــسلطان التیمــــورى ألــــغ بــــك بــــن شــــاه رخ
                                                 

كان یعمل فى بالط آل جالئر فى بغداد وقام بتزویق مخطوط خواجو كرمانى المحفوظ باملتحف  (*)
  . البریطانى

 انظر أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر (**) 
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مجموعـة مـن مجموعـات النجـوم  ٤٥ومخطوطة أخرى تشتمل علـى وصـف 
  . م١٥موضحة بالرسوم تنسب إلى سمرقند فى النصف األول من القرن 

 أصــــبحت إیــــران )م١٤٠٥(مــــور فــــى علــــى أیــــة حــــال بعــــد وفــــاة تی  
 والـــوالة ،ًمـــسرحا للمنازعـــات والحـــروب بـــین أبنـــاء تیمـــور وأحفـــاده مـــن ناحیـــة

السابقین الـذین حـاولوا أن یـستردوا ملكهـم الـذى قـضى علیـه تیمـور، إلـى أن 
اســتطاع شــاه رخ االبــن الرابــع لتیمــور إخمــاد هــذه الثــورات واســتقرت األمــور 

، )م١٤٤٧(ه رخ یحكـــم إیـــران حتـــى ظـــل شـــا. )م١٤٢٠(فـــى ســـنة لـــصالحه 
 التیمــورى فــى حكــم الوالیــات، حیــث البیــت مــن ینیــب عنــه مــن أمــراء لوأرســ

 وكان فـى الخامـسة عـشر مـن عمـره، )م١٤١٤(فى ولى هراة البنه بایسنقر 
ومـــن ذلـــك الحـــین انتقلـــت زعامـــة الفـــن بـــصفة عامـــة وفـــن التـــصویر بـــصفة 

حـوال الـسیاسیة والثقافیـة األ هراة التى هیئت لها الظروف وخاصة إلى مدینة
المخطوطــــات بهــــا فــــى الزدهــــار وتطــــور فــــن تزویــــق واالقتــــصادیة الطریــــق 

أعظم رعـاة الفنـون فـى عـصره،  وبفضل شاه بایسنقر الذى یعتبر من ه،عهد
ً كان نفسه شاعرا وخطاطابل هو ً كما كانت مكتبتـه تـضم أربعـین خطاطـا، ،ً

قدیمـة التـى كـان یجلبهـا مـن ًهذا فضال عـن مـا جمعـه بایـسنقر مـن الكتـب ال
ومنهــــــا تلــــــك .  ویــــــأمر بنــــــسخها وتــــــذویقها بالــــــصور الجمیلــــــة،خــــــارج هــــــراة

المخطوطة المزوقـة بالتـصاویر وتـشتمل علـى أشـعار فارسـیة، وقـام بنـسخها 
لمكتبـة . م١٤٢٠/هــ٨٢٣محمود بن مرتـضى الحـسینى فـى شـیراز فـى سـنة 

  . األمیر بایسنقر

 فـــى عهـــد بایـــسنقر كثیـــر مـــن وتنـــسب للمدرســـة التیموریـــة فـــى هـــراة  
  : المخطوطات المزوقة بالتصاویر حسب المدرسة التیموریة نذكر منها
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ـــة قـــصر جلـــستان - ـــة ودمنـــة، محفـــوظ فـــى مكتب  مخطـــوط مـــزوق مـــن كلیل
-٨١٣(ویــــــــرجح أن تــــــــصاویره الثالثــــــــین ترجــــــــع إلــــــــى مــــــــا بــــــــین ســــــــنتى 

) شـــتربه(تمثـــل التـــصویرة الثـــور  -) ٦٣لوحـــة (، )م١٤٢٠-١٤١٠/هــــ٨٢٣
خلــص مــن مكانــه الــذى وحــل فیــه ولمــا أمــن جعــل یخــور ویرفــع صــوته وقــد 

بــــالخوار، وفــــى مقدمــــة الــــصورة مجــــرى مــــائى تنمــــو علــــى جانبیــــه النباتــــات 
والحشائش الصغیرة، وفى الجانـب األیـسر مـن الـصورة نـشاهد مجموعـة مـن 
الصخور لونت باللون األزرق الفاتح تأخـذ أسـطحها أشـكال رؤوس حیوانیـه، 

 شـــجرة مثمـــره ضـــخمة لهـــا ثمـــار ســـوداء اللـــون، ویقـــف علـــى وتنمـــو بجانبهـــا
الجانــب اآلخــر مــن المجــرى الثــور الــذى رســم بواقعیــة واضــحة وتنتــشر فــى 
ـــد مقدمـــة  ـــألوان زاهیـــة وتمت ـــصورة األزهـــار التـــى رســـمت بواقعیـــة ولونـــت ب ال
الصورة لتمثل األرضیة التى لونت بـاللون الرمـادى واألزرق الخفیـف لتنتهـى 

ـــى ـــذهبى .  شـــكل أقـــواسبقمـــم صـــخریة عل ـــاللون ال ـــسماء فقـــد لونـــت ب أمـــا ال
  .الممیز لمدینة هراة فى العصر التیمورى

ین إلــى صویرة القــرد الــذى یلقــى بثمــار التــتمثــل التــ -) ٦٤لوحــة (و  
یلم أى ذكــر الــسلحفاة، ونــشاهد فــى هــذه الــصورة القــرد فــوق شــجرة تــین غــال

 بــاللون األســود، أم ضــخمة لونــت جــذوعها وســیقانها بــاللون األزرق وأوراقهــا
الثمـــار بـــاللون األصـــفر، وفـــى أســـفل هـــذه الـــشجرة مجموعـــة مـــن الـــصخور 
أتخـــذت أســـطحها علــــى هیئـــة رؤوس األســـماك وقــــد لونـــت بـــاللون األحمــــر 
واألزرق، وتنمـــو أســـفل الـــشجرة بعـــض النباتـــات البریـــة، ویقـــوم القـــرد برمـــى 

سـود وحـددت الثمار إلى الغـیلم أسـفل الـشجرة داخـل بحیـرة رسـمت بـاللون األ
نهایاتهــا بقطــع صــغیرة مــن الــصخور، وبــداخلها رســوم أســماك، وتنمــو علــى 
الــضفة الداخلیــة لهــذه البحیــرة النباتــات البریــة، ثــم تمتــد المقدمــة لتنتهــى عنــد 

  .خط األفق على هیئة أقواس علیها صخور اسفنجیة الشكل
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كتـــب المخطـــوط بخـــط نـــستعلیق، وبعـــض عناوینـــه مزخرفـــة بعنایـــة 
مــــا أهــــم مــــا یمیــــز تــــصاویره صــــغر حجــــم الحیوانــــات المرســـــومة تقــــان، إٔاو

كمــا عنــى الفنــان . واســتعمال التــذهیب بكثــرة وذلــك فــى التعبیــر عــن الــسماء
برسم الطبیعة المحیطة بهذه الكائنات المتعددة األشكال واألنواع التى تمتلـئ 

وینـــسب هـــذا المخطـــوط إلـــى بایـــسنقر ومدینـــة هـــراة لمـــا . بالحركـــة والحیویـــة
 وهـى جـودة النـسخ والعنایـة بتذهیبـة ،ً بـه مـن المزایـا التـى ذكرناهـا آنفـایتمتع

والحركــة والطبیعــة، وذلــك علــى الــرغم  وامتالءهــا بالحیویــة ،وجمــال تــصاویره
اســم النــسخة أو تــأریخ لزمانــه ومكانــه أو حتــى اســم مزوقیــة مــن عــدم وجــود 

  . وخطاطه

ـــة شـــستربتى،  مخطـــوط - ـــستان ســـعدى فـــى مجموعـــة مكتب مـــن جل
لألمیـر "دبلن ولحسن الحظ أن هذه النسخة مؤرخة حیث یـذكر الـنقش أنهـا ب

م عمـــل الخطــاط جعفـــر البایـــسنقرى ١٤٢٦/هــــ٨٣٠فـــى هـــراة ســنة " بایــسنقر
  ".بهادرخان"كما تحتوى على عالمة مكتبة بایسنقر 

ــــون الكتــــاب  وتتمیــــز تــــصاویر هــــذا المخطــــوط فــــى الجمــــع بــــین فن
ج عــن هــذه التولیفــة تحــف فنیــة المختلفــة مــن تــصویر وتــذهیب وخــط ممــا نــت

رائعـــة تمثلـــت فـــى ثمـــانى تـــصاویر تمثـــل مجموعـــات مختلفـــة منهـــا اللوحـــة 
ویتـــضح فـــى هـــذه . "ًفتـــاة تقـــدم لـــسعدى قـــدحا مـــن المـــاء المـــثلج"المعنونـــة بــــ 

اللوحة من ممیزات المدرسة التیموریة فى هراة التناسـب بـین الرسـوم اآلدمیـة 
عــن طریــق رســم جوانــب البیــت وســور ًوالعمــارة وأیــضا التعبیــر عــن العمــق 

  . كل مستوى بحائط أفقى مع تحدید نهایة ،الحدیثة بطریقة منحرفة

 مخطــوط مــزوق مــن منظومــة همــاى وهمــایون لخواجــو كرمــانى -
 تــــصاویر تمثــــل أســــلوب ٣م، ویــــضم ١٤٢٨/هـــــ٨٣١نــــسخ فــــى هــــراة ســــنة 
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ك ویؤكـد ذلـ. م١٥المدرسة التیموریة فـى هـراة فـى النـصف األول مـن القـرن 
ًالـــنقش، وتتـــشابه تـــصاویره مـــع التـــصویره التـــى ذكرناهـــا ســـابقا والمعنونـــه بــــ 

، )٦٥لوحــة " (مقابلــة همــاى لهمــایون فــى حــدائق القــصر الملكــى فــى بكــین"
المحفوظــة فــى متحــف الفنــون الزخرفیــة ببــاریس، مــن حیــث تعــاون المــذهب 

األشـــكال اآلدمیـــة والخطـــاط مـــع المـــصور فـــى إنتـــاج العمـــل الفنـــى فرســـمت 
ًوأیـضا اسـتخدام . نفس الروح التـى رسـمت بهـا المنـاظر الطبیعیـة مـن حولـهب

  . كأرضیة للكتابة) التوریق أو األرابیسك(الزخرفة العربیة الجمیلة 

نــسخها .  مخطــوط شــاهنامة بایــسنقر، بمتحــف قــصر جلــستان فــى طهــران-
الخطـــاط جعفـــر بایـــسنقرى فـــى هـــراة فـــى الخـــامس مـــن جمـــادى األول ســـنة 

، أمـا )حسب النقش فـى نهایـة المخطـوط ()م١٤٣٠نایر سنة  ی٣١/هـ٨٣٣(
الورقــة األولــى فــى المخطوطــة فتحتــوى علــى زخرفــة علــى هیئــة وردة ملونــة 

قـــد زینـــت غـــرر هـــذه األبیـــات "باألخـــضر والـــذهبى كتـــب فـــى بـــاطن الـــشكل 
ونوادرهـــا، ورتبـــت هـــذه المعـــانى وجواهرهـــا، برســـم خزانـــة الـــسلطان األعظـــم، 

مى حـــوزة اإلســـالم، أعظـــم ســـالطین األنـــام، غیـــاث مالـــك رقـــاب األمـــم، حـــا
، وتعـــد هـــذه "الـــسلطنة والـــدنیا والـــدین بایـــسنقر بهـــا درخـــان خلـــد هللا ســـلطنته

المخطوطـــة مـــن أعظـــم منتجـــات المدرســـة التیموریـــة، وهـــذا بفـــضل األمیـــر 
. )م١٤٢٦/هــ٨٢٩(أنه أشرف على مراجعة الـشاهنامة سـنة بایسنقر، وذلك 

 وتـشتمل ،اف إلیها قصیدة باسمه وزودهـا بمقدمـةوأعاد إخراجها بعد أن أض
الــشاهنامة علــى عــشرین تــصویرة تمثــل أعلــى مــستوى وصــل إلــى فــن تزویــق 
المخطوطات فى عهد بایسنقر، فجمعت بین جمال الرسم، وصـفاء األلـوان، 
ًولمعانها والطابع الزخرفى الجمیل، هذا فـضال عـن محاكـاة الطبیعـة وحیویـة 

تمثـــل التـــصویرة صـــفحتین متقـــابلتین  -) ٦٦لوحـــة ( ومنهـــا الرســـوم اآلدمیـــة
بــصدر المخطــوط تمثــل األمیــر بایــسنقر فــى رحلــة صــید حیــث نــشاهد فــى 
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ًالــصفحة الیمنــى األمیــر بایــسنقر علــى صــهو جــوادة األبــیض اللــون مرتــدیا 
رداء أخـــضر داكـــن أســـفله قمـــیص أخـــضر فـــاتح موشـــى صـــدره بالتـــذهیب، 

بیـده الیمنـى كـأس الـشراب، ویقـف ویرتدى التاج الملكى على رأسه، ویمسك 
ًخلفه ثالثـة مـن األتبـاع كـال منهمـا علـى صـهو جـواده یمـسك أحـدهما مظلـة 
حمــراء اللــون لیحمــى األمیــر مــن أشــعة الــشمس، ویقــف أمــام جــواد األمیــر 
ًتابعان كال منهمـا متمنطقـا بـسیفة، وفـى خلفهـم نـشاهد شخـصین یجـذبا فیمـا  ً

نشاهد فارسین یصطادا غزالین بالـسهام وفى مقدمة الصورة . ًبینهما شیئا ما
التى اخترقت أجسام الغزالین اللذین یهربـان وهـم فـى حركـة عـدو، ثـم نـشاهد 
ًفارســـا آخـــر علـــى صـــهوة جـــواده صـــوب ســـهمه نحـــو األســـد الـــذى یهاجمـــه، 
وخلــف هــذا الفــارس أحــد األتبــاع علــى صــهو جــوادة یعلــق خلــف ظهــره آلــة 

 خلـف األسـد نـشاهد أحـد األتبـاع موسیقیة، وفى الجانب األیمـن مـن الـصورة
وقـــد . ًممـــسكا بجـــوادین ویهـــاجم األســـد مـــن الخلـــف بعـــصا لهـــا رأس ســـوداء

لونـــت األرضـــیة التـــى تـــدور علیهـــا هـــذه األحـــداث بـــاللون األبـــیض المـــشوب 
بالزرقـــــة وانتـــــشر علـــــى ســـــطحها األعـــــشاب والـــــشجیرات الخـــــضراء بثمارهـــــا 

 األفـق الـذى یأخـذ شـكل وفى نهایة هذه األرضیة التى تنتهـى بخـط. الحمراء
القـــوس نـــشاهد مجموعـــة مـــن األشـــجار التـــى منهـــا شـــجرة الـــدلب الخـــضراء، 

  . وشجرة المشمش ذات الثمار البیضاء اللون

ــاللون    أمــا الخلفیــة فعبــر عنهــا المــصور برســم الــسماء التــى لونــت ب
الــذهبى، وتحلــق فــى هــذه الــسماء الطیــور المختلفــة، ویحــیط بالــصورة إطــار 

ثــــــم إطــــــار آخــــــر خــــــارجى مكــــــون مــــــن الزخــــــارف النباتیــــــة مــــــن األزهــــــار، 
أمــا الــصفحة الیــسرى مــن الــصورة فنــشاهد فــى مقدمــة الــصورة ). األرابیــسك(

علــى الجانــب األیــسر قمــة صــخریة ینتهــى ســطحها بأشــكال ووجــوه حیوانیــة، 
ثـم نـشاهد مجموعـة مـن منـاظر . ویظهر خلف هـذه القمـة الـصخریة فارسـان
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ًغــزالین، فــى حــین یهــاجم دبــا أحــد الفرســان الــصید منهــا فارســان یــصطادان 
ًوجــواده، ثــم نــشاهد فارســین كــال منهمــا یطــارد ثعلبــا، وخلــف هــذین الفارســین  ً
ًنشاهد تابعین كال منهما على صهوة جواده یتبـادالن الحـدیث، وبـالقرب مـن 
نهایــة األرضــیة التــى رســمت بــاللون األبــیض المــشوب بالزرقــة تنمــو شــجرة 

ن بـاللون البنـى، وفـى الجانـب األیـسر تنمـو شـجرة دلب خضراء لهـا سـاق لـو
. دلـب خـضراء، ویعلوهمــا فـى الوسـط شــجرة مـشمش لهـا ثمــار بیـضاء اللــون

وخلــف نهایــة خــط األفــق خلــف الــتالل نــشاهد األمیــر بایــسنقر علــى صــهوة 
جواده وبصحبته أحد األتباع على صهو جوادة، وأمام األمیر نشاهد تـابعین 

ى فقـــط، وتنمــو أمامهمـــا شــجرة خـــوخ لهــا ثمـــار آخــرین یظهــر جزئهمـــا العلــو
حمــراء اللــون وفــى الجانــب العلــوى األیمــن یظهــر لنــا شخــصان یــشاهدان مــا 

أما الخلفیة فقد عبر عنها المـصور مـن خـالل رسـم الـسماء . یحدث أمامهما
  . لون الذهبى وتحلق فى جوها الطیورالتى لونت بال

ً شاهرا سـیفه ومرتـدیا تمثل التصویرة أسفندیار -) ٦٧لوحة (ًوأیضا    ً
مالبسه الحربیة على صـهوة جـواده یقـوم بقتـل الثعلـب الـذى یهاجمـه بعـد أن 
ًطعنه بعدد من السهام التى اخترقت جسمه الذى ینزف دمـا، ونـشاهد أرجـل 
الجواد تضغط على الجزء الخلفى من الثعلب الذى یلتفت برقبته للخلـف فـى 

، وفـى مقدمـة الـصورة نـشاهد وضع معـاكس التجـاه جـسمه لیهـاجم إسـفندیار
ًثعلبا آخر فر هاربا بعد أن أصابه اسفندیار بعـدد مـن الـسهام التـى اخترقـت  ً
ـــا فـــى الجـــانبین نـــشاهد  ًجـــسمه الـــذى ینـــزف دمـــا، وفـــى مقدمـــة الـــصورة أفقی ً
مجموعــة مــن الــصخور التــى لهــا أســطح علــى هیئــة رؤوس آدمیــة وحیوانیــة، 

و بینهـا األشـجار وعـدد مـن جـذوع ثم تمتد المقدمة لتنتهى بربى صخریة تنمـ
األشـــجار، وتنتهـــى هـــذه الربـــى الـــصخریة بأســـطح علـــى هیئـــة رؤوس آدمیـــة 
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أمــا الخلفیــة فقــد عبــر عنهــا المــصور برســم الــسماء التــى رســمت . وحیوانیــة
  .باللون األزرق الداكن وتحلق فى جوها الطیور المغردة

ر تمثـــل التـــصویرة كیكـــاوس یـــستقبل الـــساح -) ٦٨لوحـــة (وكـــذلك   
ًالمزیــف فــى حدیقــة فــى الهــواء الطلــق، وقــد جلــس متربعــا علــى مقعــد مرتفــع 
یتقدمـــه ثالثـــة درجـــات مـــن الـــسلم ولهـــذا المقعـــد ظهـــر مرتفـــع، وقـــد أمـــسك 
ًكیكاوس بكأس الشراب ویرتدى رداء أزرق ویعلو رأسه تـاج، ویجلـس خادمـا 

ــالقرب مــن هــذا الخــ ادم أمــام المقعــد یرتــدى رداء برتقــالى وقلنــسوة مدببــة، وب
یجلـــس الـــساحر المزیـــف الـــذى یرتـــدى ثیـــاب ســـوداء اللـــون ویمـــسك فـــى یـــده 
ًالیمنى مندیال أبیض اللون ویرتدى قلنسوه مدببـه یلتـف حـول جزئهـا األسـفل 
شــــال أبــــیض، ویقــــف فــــى الجانــــب األیــــسر مــــن كرســــى العــــرش ثالثــــة مــــن 
األتبــاع، وعلــى الجانــب األیمــن مــن الــساحر نجــد عــدد مــن األتبــاع أحــدهما 

بطبق الطعـام لیقدمـه لكبكـاوس، ویوجـد اثنـان فـى مقدمـة الـصورة فـى یمسك 
الجانب األیمن یحمالن صینیه مستطیلة علیهـا أطبـاق الطعـام، وفـى مقدمـة 
الصورة نشاهد خوان یرتكز على أربعة أرجل یعلـوه ثالثـة أوانـى مـن الخـزف 
تقلید البورسلین الصینى، وعلى الجانب األیمن منها نجد منظر طرب حیث 

جلــس أحــد الموســیقیین یعــزف علــى آلــة العــود وبجــواره شــخص یقــرع علــى ی
الــدف، وخلفــه أربعــة مــن األتبــاع اثنــان منهمــا جالــسان واثنــان واقفــان، وقــد 
ملئت األرضیة باألزهار والنباتات المنتشرة على سطحها ونشاهد فى مقدمـة 
الــصورة مــساحات مــن الكتابــات الفارســیة بخــط النــستعلیق، وخلــف كیكــاوس 

شاهد قمم جبلیـة صـغیرة، باإلضـافة إلـى عـدد مـن األشـجار تخـرج إحـداهما ن
أمــا الــسماء فقــد لونــت بــاللون الــذهبى وتحلــق فــى جوهــا . عــن إطــار الــصورة

  .الطیور والبالبل الصغیرة
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تمثـــل التـــصویرة صـــورة مزدوجـــة مـــن مقدمـــة  -) ٦٩لوحـــة (باإلضـــافة إلـــى 
ــــس طــــرب  ــــل مجل ــــواجهتین تمث ــــشغل صــــفحتین مت ــــة المخطــــوط ت فــــى حدیق

ًففى الصفحة الیمنى نشاهد األمیـر بایـسنقر مرتـدیا . یحضره األمیر بایسنقر
رداء أخـــضر اللـــون یظهـــر مـــن أســـفله قمـــیص أحمـــر اللـــون، ویمـــسك بیـــده 
الیمنى كأس الشراب، ویجلـس األمیـر علـى سـجادة مـن الطـراز العجمـى لهـا 
إطــار یحتــوى علــى زخــارف مكونــة مــن وحــدات مكــررة علــى هیئــة حــروف 

وفیـــة مـــن النـــوع المجـــدول، ویمكـــن مقارنـــة رســـوم ســـجاد هـــذه الـــصورة مـــع ك
تصاویر السجاد فى مخطـوط شـاهنامة بایـسنقر المحفـوظ فـى متحـف قـصر 

وخاصـة فـى اإلطـار المكـون ) م١٤٣٠(هــ ٨٢٤جلستان بطهران والمؤرخ بــ 
  . من زخارف بحروف كوفیة مجدولة

ًشــخاص ممــسكا ًویجلــس جاثمــا أمــام بایــسنقر وعلــى یــساره أحــد األ  
بإنـــاء الـــشرب لیـــصب الخمـــر فـــى الكـــأس الـــذى یمـــسك بـــه بیاســـنقر، وعلـــى 
الجانــب األیمــن أمــام بایــسنقر یقــف شخــصان یمــسك أحــدهما طبــق الطعــام 
ًلیقدمه لألمیره ونشاهد األمیر بایسنقر خوان یحمـل عـددا مـن أوانـى الـشراب 

. ن األحمـــروبأســـفل هـــذا الخـــوان نـــشاهد آنیـــة یظهـــر بـــداخلها النبیـــذ ذو اللـــو
وفــى مقدمــة الــصورة مجموعــة مــن الموســیقیین یعزفــون علــى آالت موســیقیة 
مختلفــة األنــواع، ومثــل مــسرح هــذا المجلــس علــى هیئــة رقعــة منبــسطة مــن 

ًاألرض نمت فیها األزهار والنباتات الموزعة توزیعـا زخرفیـا جمـیال ً ثـم تمتـد . ً
ى هـذا المجـرى الصورة لنشاهد مجرى مائى یمتد بعرض الصورة وعلى جانب

أمـــا . تنمــو األشــجار واألزهــار، وخلفــه خــط األفـــق الــذى یأخــذ هیئــة القــوس
الــسماء فقــد لونــت بــاللون الــذهبى بهــا ســحب رســمت بأســلوب زخرفــى یــشبه 
رسـوم الــسحاب الـصینى، ویظهــر فـى جوهــا طیـور یحلــق بعـضها، فــى حــین 

ویحــیط بالــصورة كلهــا إطــار مزخــرف . یحــط بعــضها اآلخــر فــوق األشــجار
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أمـا فـى الـصفحة . وحدات من الزخرفة العربیة المورقة تتداخل بطریقة أنیقةب
الیسرى نشاهد فى مقدمة الـصورة أربعـة أشـخاص كـل اثنـین منهمـا یحمـالن 
خــوان علیــه أوانــى الطعــام والــشراب، ثــم مجموعــة مــن األشــخاص یــصطفون 
ت ًبعرض الصورة فى حذاء األمیر تقریبا، واألرضیة فرشت بحزم من النباتا

واألزهار والحشائش، ثم تمتد المقدمة لنشاهد مجرى مائى تنمو على جانبیـه 
أمـا الـسماء . األشجار واألزهار ثم نهایة خط األفق الـذى اتخـذ شـكل القـوس

فقــد لونــت بــاللون الــذهبى وبهــا بعــض الــسحب المتقطعــة، ویحلــق فــى جوهــا 
  .الطیور والبالبل

 متحـــــف  تـــــصاویر مـــــن مخطوطـــــة كلیلـــــة ودمنـــــة محفوظـــــة فـــــى-
نـسخة محمـد بـن حـسام الملقـب بـشمس ) م١٤٣٠/هــ٨٣٤ (جلستان بطهـران
، وتمثل هذه التصاویر أسلوب تیمـورى قریـب وثویـق الـصلة الدین السلطانى

تمثــل  -) ٧٠لوحــة (بتــصاویر شــاهنامة بایــسنقر المحفوظــة بــنفس المكتبــة، 
، التـــصویرة الـــصراع بـــین األســـد والثـــور بعـــد أن أوقـــع بینهمـــا الثعلـــب دمنـــة

ونشاهد فى الصورة األسد ینقض على الثور األسود یأكله أمام كلیلـة ودمنـة 
ًوقد أخذ الحیوانان المتصارعان جزءا كبیرا من سطح ربـوة عالیـة تخـرج عـن  ً
إطــــار الــــصورة وتنتهــــى مــــن أعلــــى بأســــطح اتخــــذت هیئــــة الوجــــوه اآلدمیــــة 

 فى الجانب والحیوانیة، وتنمو على هذه المساحة النباتات واألزهار، ونشاهد
األیمن من الصورة أعلى الصخور التى خرجت عن إطـار الـصورة شـجرتین 

أمــا الخلفیــة فقــد عبــر عنهــا المــصور برســمه للــسماء الــصافیة . وزهــرة كبیــرة
  .التى لونت باللون األزرق

نفــس الممیــزات الــسابقة ولكنهــا تتجلــى فــى تمثیــل المنــاظر ونالحــظ 
 وتمثیــل ،الء حیــث قــصص الحیــوانالخارجیــة فــى الخــالطبیعیــة أو المنــاظر 



 -٢٤٩-

 والتوفیــــق بــــین العناصــــر اآلدمیــــة والحیوانیــــة والعناصــــر ،حركاتــــه وطبائعــــه
  . الطبیعیة من حولهم

ومما سبق یتضح أن عهد بایـسنقر یعتبـر العـصر الـذهبى للمدرسـة 
ًازدهــارا الیتموریــة فــى مدینــة هــراة، فبفــضله ازدهــر فــن تزویــق المخطوطــات 

ًالمـــدن اإلیرانیـــة جمیعـــا، وبوفاتـــه لـــم تتوقـــف هـــذه ًكبیـــرا وســـاد علـــى ســـائر 
  . النهضة بل بعثت من جدید فى عهد السلطان حسین میرزا بایقرا

  :  فى عهد حسین میرزا بایقرا-٢

خلف عـالء الدولـة أبـاه بایـسنقر حكـم هـراة، وعلـى الـرغم مـن قـصر   
إال ) م حیــث قتــل علــى یــد ابنــه١٤٤٩-١٤٤٧/هـــ٨٥٣-٨٥١(فتــرة حكمــه 
علـــى رعایـــة مـــا حققـــه أبیـــه مـــن نهـــضة فنیـــة فـــأعتنى بالمكتبـــة أنـــه حـــرص 

ـــغ بیـــك إلـــى ســـمرقند فـــى  ـــه إلـــى أن نقلهـــا عمـــه ُأل العظیمـــة التـــى ورثهـــا عن
ـــم الفلـــك وبنـــى . م١٤٤٧ ـــة مـــن المهتمـــین بدراســـة عل كمـــا كـــان عـــالء الدول

ًمرصــدا فــى مدینــة ســمرقند ال یــزال باقیــا لــآلن، كمــا عمــل جــداول حــسابیة  ً
  . م١٦٦٥/هـ١٠٧٦ سنة طبعت فى انجلترا

اسـتمرار مع ذلك وصلنا عدد من المخطوطـات المزوقـة التـى تمثـل   
باإلضـافة لـبعض المظـاره التـى  الفنیة التى ظهرت فـى عهـد بایـسنقر التقالید

تدل علـى المرحلـة األخیـرة مـن مراحـل المدرسـة التیموریـة مـن حیـث االتجـاه 
ســـــحن األشـــــخاص نحـــــو األحاســـــیس الوجدانیـــــة والخیـــــال ومحاولـــــة تمییـــــز 
  . ًأكثر تحویراوالتعبیر عنهم بذاتهم وحركاتهم ورسم الطبیعة بأسلوب 

معـــراج نامـــه أو كتـــاب "مـــن أقـــدم مـــا یمثـــل تلـــك المرحلـــة مخطـــوط   
محفــوظ فــى المكتبــة األهلیــة ببــاریس، كتبــه الخطــاط ملــك بخــشى " األنبیــاء

 تمثــــل قــــصة )٧١لوحــــة (م، ١٤٣٦/هـــــ٨٤٠للــــشاه رخ فــــى هــــراة فــــى ســــنة 
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ت المزوقة لم یبق منهـا طاهذا باإلضافة إلى مجموعة من المخطو. راجالمع
إلى مخطوطات سابقة وحفظـت سوى تصاویر من هنا وهنا أضیف بعضها 

فـى متـاحف العــالم المختلفـة تمكـن البــاحثین مـن دراسـتها ونــسبتها إلـى الفتــرة 
 االنتقالیــة وفــى نفــس الوقــت شــهدت باســتمرار التقالیــد الفنیــة التــى كانــت فــى

الظــروف المــضطربة التــى هــراة فــى عهــد بایــسنقر بــل وأخــذت تتطــور بــرغم 
ًشـــهدتها المنطقـــة فـــى تلـــك الفتـــرة إلـــى أن ازدهـــرت ثانیـــا فـــى عهـــد الـــسلطان 

  ). م١٥٠٦-١٤٦٨/هـ٩٢١-٨٧٤(حسین میرزا بایقرا فى هراة 

ًالسلطان حسین أدیبا حیث ألف دیوانا باللغة التركیة باإلضافة كان    ً
 والفنـون، كمـا ضـم بالطـه نخبـة واآلدابن أكبـر رعـاة العلـوم إلى أنه كان مـ

وكـان همـزة الوصـل بینـه وبـین وزیـره من العبـاقرة فـى مختلـف نـواحى الحیـاة 
ًمیــر علــى شــیرانوائى الــذى لــم یكــن رجــل دولــة وسیاســى فقــط بــل كــان أیــضا 

ًموسیقیا وشاعرا ومصورا،  ً ًواسعا الثـراء ممـا أدى إلـى ثـراء مجالـسه وعمارهـا ً
العلماء علـى مختلـف اتجاهـاتهم، وأهـم هـؤالء الـشاعر جـامى الـذى نبـغ فـى ب

  . العلم والشعر وخاصة شعر التصوف واأللوهیة

ممــــا ال شــــك فیــــه ألن هــــذه البیئــــة الغنیــــة والواعیــــة والمثقفــــة هیئــــت   
األســـباب الزدهـــار فـــن التـــصویر علـــى حـــب المدرســـة التیموریـــة فـــى أجـــل 

ً الـــسلطان حـــسین میـــرزا بـــایقرا هـــو ازدهارهـــا وتطورهـــا بحیـــث اعتبـــر عـــصر
العصر الذهبى للمدرسة التیموریـة فـى هـراة رغـم مـا ألـم بهـا مـن اضـطرابات 

ًوحــروب لــم تقــف حــائال أو عائقــا لهــذا التطــور  ومــن أهمــا مــا أنــتج فــى تلــك ً
  : الفترة

 مخطــوط مــزوق نــسخة فارســیة مــن تــاریخ الطبــرى فــى مجموعــة -  
سین میــرزا بــایقرا، نــسخة الخطــاط شیــستربیتى ترجــع إلــى عهــد الــسلطان حــ
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وأهـم مـا یمیـز تـصاویر هـذه المخطوطـة . م١٤٦٩/هــ٨٧٤بدیع الزمان سنة 
هــو بلوغهــا ذروة النــضج مــن حیــث التحــرر مــن األشــكال التقلیدیــة القدیمــة، 
ًواستخدام خطط جدیدة فى التلـوین، وأیـضا اتـساع التـصمیم، ومحاولـة إبـراز 

ا بدایـــة االتجـــاه نحـــو التـــصویر مالمـــح وســـحن األشـــخاص المرســـومین وهـــذ
  . الشخصى الذى سنراه فیما بعد فى المدارس الالحقة

 مخطــوط مــزوق مــن داســتانى جمــال وجــالل آصــفى محفــوظ فــى -  
مكتبة الجامعة فـى ابـساال، كتـب هـذه المنظومـة الخطـاط سـلطان علـى سـنة 

 ٣٤ فـــى هـــراة، كتـــب المخطـــوط بخـــط التعلیـــق، ویـــضم )م١٥٠٥/هــــ٩١١(
 یتـــضح فیهـــا الرســـوم ،)٧٢لوحـــة ( تـــصاویر هـــذا المخطـــوط تـــصویره، ومـــن

ًاآلدمیــة التــى رســمت بــشئ مــن التحــرر وكبیــرة نــسبیا لكــن بمــا یتناســب مــع 
العناصر الطبیعیـة األخـرى المرسـومة فـى اللوحـة، كمـا یالحـظ بدایـة ظهـور 
العصا البارزة من العمامة التى سنراها فیما بعد فـى التـصویر الـصفوى، أمـا 

باتیــة فهــى بطریقــة زخرفیــة محــورة یغلــب علیهــا التــأنق والتهــذیب الرســوم الن
وتتناسب مع زخارف األرابیسك التى تكسو العناصر المعماریة، كما یالحظ 
خروج أشجار السرو المرسـومة فـى عمـق اللوحـة عـن حـدود اإلطـار العلـوى 

  . للوحة

 فــى الرســم  وقــد ســاعد هــذا المخطــوط المــزوق بأســلوبه المتطــور-  
یخ ونـــسبة المخطوطـــات أخـــرى مزوقـــة لهـــراة فـــى تلـــك الفتـــرة مثـــل علـــى تـــأر

ــــة البودلیــــة بأكــــسفورد نــــسخ فــــى  مخطــــوط مــــن خمــــسة نظــــامى فــــى المكتب
  . م١٥٠٠/هـ٩٠٦

ً أیــضا تــصاویر فــى مخطوطــة مــن دیــوان األمیــر خــسرو دهلــوى -  
تــصاویره وتمتــاز ، محفــوظ فــى مكتبــة شیــستربیتى بــدبلن )م١٤٨٥/هـــ٨٩٠(
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 –) ٧٣لوحــة (مــع الــصورة ًزیعهــا جیــدا وتطــابق الكتابــة بتناســق األلــوان وتو
ًتمثــل التــصویرة شــابا یقابــل الــصوفى العجــوز حیــث نــشاهد الرجــل الــصوفى 
المتقــدم فــى الــسن یتكــأ علــى عــصا ولــه لحیــه وشــارب أبــیض اللــون وعمامــه 
ویرتــــدى رداء أزرق یتحــــدث مــــع شــــاب یقــــف أســــفل شــــجرة الیاســــمین وهــــو 

ل العجـــوز وفـــى مقدمـــة الـــصورة نـــشاهد یـــصغى إلـــى مـــا ینـــصحه بـــه الرجـــ
كمـــا نـــشاهد . مـــساحات مـــستطیلة بـــداخلها كتابـــات فارســـیة بخـــط النـــستعلیق

مجـــرى مـــائى لونـــت میاهـــه بـــاللون الفـــضى المؤكـــسد وتنمـــو علـــى ضـــفتیه 
النباتــات واألزهــار الــصغیرة وتنمــو علــى الــضفة الیمنــى الداخلیــة شــجرة دلــب 

 مقدمـة الـصورة لتنتهـى بقمـم جبلیـة كبیرة لها أوراق خماسـیة مـسننة، ثـم تمتـد
تأخــــذ الــــشكل المقــــوس وتنتــــشر فــــوق ســــطح هــــذه المــــساحة الحــــزم النباتیــــة 
والزهور الصغیرة، أما الـسماء فقـد لونـت بـاللون األزرق الـداكن ویتخللهـا فـى 
ـــسماء وشـــجرة  ـــسحب المتقطعـــة، ویقتطـــع ال ـــواع ال الجانـــب األیـــسر بعـــض أن

بــــداخلها كتابــــات فارســــیة بخــــط الــــدلب مــــن أعلــــى أربعــــة أعمــــدة مــــستطیلة 
  .النستعلیق

تمثـل التـصویره اسـتقبال شـیرین لألمیـر خـسرو فـى  -) ٧٤لوحة (و
حیث نشاهد شیرین فى فنـاء القـصر وخلفهـا ثـالث خادمـات تمـسك . قصرها

إحــداهن فــى یــدیها طبــق مــن الطعــام تنتظــر وصــول األمیــر خــسرو وأمامهــا 
ًخــادمتین كــل منهمــا تحمــل طبقــا مــن الطعــام فــى  یــدیها، وقــد كــسیت أرضــیة ٌ

هذا الفناء بالبالطات الخزفیة، وفى الجانب األیمن من الصورة خلف شـرین 
ًنــشاهد قــصر جمــیال مكــون مــن ثــالث طوابــق زخرفــت واجهاتــه بالبالطــات 

الــذى یغلــب علیــه اللــون األزرق والبرتقــالى، ویعلــو القــصر " القرمیــد"الخزفیــة 
ً نشاهد جوسقا مستطیل الـشكل لـه وبداخل هذا الفناء. قبة ذات قطاع مدبب

قاعدة مرتفعـة ولـسطحه قبـة ذات قطـاع مـدبب، وفـرش بـداخل هـذا الجوسـق 
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ســـجادة ذات حـــواف زخرفـــت بزخـــارف نباتیـــة ویتوســـط هـــذه الـــسجادة زخرفـــه 
تأخذ شكل البخاریة، ویتوسط الفناء فـسقیة میـاه مربعـة الـشكل بـداخلها فـواره 

ق لتـصل إلـى الحدیقـة الموجـودة فـى ویخرج منها قناة میاه تمر أسفل الجوسـ
خلفیــــة الــــصورة، ولهــــذا الفنــــاء ســــور مــــن اآلجــــر المكــــسى بالقرمیــــد األزرق 
والبرتقــالى، ولــه مــدخل مــستطیل الــشكل، وخــارج هــذا الفنــاء نــشاهد األمیــر 
خسرو یرتدى رداء برتقالى اللون وبجواره أحد األتباع یقف على یدیـه طـائر 

ًالبـــاز، كمـــا نـــشاهد عبـــدا أســـودا ً واقفـــا یـــشاهد المنظـــر ویمـــسك بیـــده عـــصا، ً
وخلــــف هــــذا الزنجــــى نــــشاهد عــــدد مــــن األشــــخاص الــــذین جــــاءوا لیــــشاهدوا 
خسرو، وفى مقدمة الـصورة منظـر طـرب مـن ثالثـة أشـخاص أحـدهما یقـرع 
علــى الــدف، واآلخــران یعزفــان علــى آلــة النــاى، وعلــى الجانــب األیمــن فــى 

سك فى یدها زهرة وأخرى تـضع مقدمة الصورة نشاهد ثالثة نسوة إحداهن تم
ــــشاهد خمــــسة  ــــة مــــن جمــــال خــــسرو، وخلفهــــن ن أصــــبعها فــــى فمهــــا متعجب
أشــخاص یقفـــون ویـــشاهدون الحــدث أمـــامهم فـــى تعجــب ودهـــشة أمـــا خلفیـــة 
الـــصورة فعبـــارة عـــن منظـــر طبیعـــى یمثـــل حدیقـــة لهـــا ســـیاج خـــشبى ملـــون 

 الزهــور بــاللونین األحمــر واألزرق وتنمــو فــى هــذه الحدیقــة أنــواع مختلفــة مــن
ـــسماء فقـــد عبـــر عنهـــا  ـــسرو، أمـــا ال واألشـــجار التـــى یظهـــر منهـــا أشـــجار ال

  .المصور من خالل رسمها باللون الذهبى

وینطبــق علیهــا أســلوب المدرســة التیموریــة فــى تلــك الفتــرة مــن حیــث 
كبر حجم الرسوم اآلدمیة بالنسبة للعمائر وطریقة زخرفة العمـائر بالزخـارف 

والكتابـات النـسخیة ) األرابیـسك(رفیة العربیـة المورقـة الهندسیة والنباتیة والزخ
  . الجمیلة

حــال مثلــت الحیــاة الفنیــة فــى عــصر األمیــر حــسین میــرزا علــى أیــة   
 مــــع بعــــض –ًبــــایقرا ووزیــــر میــــر علــــى شــــیرانوائى اســــتمرارا للتقالیــــد الفنیــــة 



 -٢٥٤-

. م١٥ ألســــلوب هــــراة فــــى النــــصف األول مــــن القــــرن –التعــــدیل والتطــــور 
 العــصر الــذهبى ظهــور الفنــانین العظــام الــذین اســتطاعوا ونــضیف إلــى هــذا

التیموریـــة إلـــى ذروة فـــن التـــصویر بأســـالیبهم بعبقـــریتهم الوصـــول بالمدرســـة 
ًذكــرت المــصادر األدبیــة عــددا مــنهم البــد أن نــشید هــان . الذاتیــة المتقدمــة

ًبأســـتاذهم وأقـــدمهم فنـــا ویرجـــع إلیـــه الفـــضل فـــى االتجـــاه بأســـلوب المدرســـة 
  .  الخراسانىكة إلى هذه الذروة وهو روح هللا میرالتیموری

ینــسب لهــذا الفنــان تــصویرتان مــضافتان إلــى مخطــوط مــن خمــسة   
-١٤٩٥/هــــــــ٩٠١(نظــــــامى محفــــــوظ بــــــالمتحف البریطــــــانى، كتــــــب ســــــنة 

. لمیـرزا أحمـد علـى بـرلس وهـو أحـد أمـراء الـسلطان حـسین بـایقرا. )م١٤٩٥
عمــل (لمزدوجــة عبــارة مــن الــصفحة اوفــى أســفل هــامش التــصویرة الیــسرى 

، وال شـــك أن المقـــصود بهـــا هـــو المـــصور روح هللا میـــرك )میـــرك خراســـانى
الـــــذى أشـــــارت إلیـــــه بعـــــض المؤلفـــــات األدبیـــــة اإلیرانیـــــة الـــــذى تـــــوفى فـــــى 

  . م١٥٠٨/هـ٩١٣

التیموریـــة فـــى تلـــك وتنطبـــق علـــى هـــذه التـــصویرة ممیـــزات المدرســـة   
ــــرة مــــن حیــــث األشــــكال المحــــورة، وطــــابع الجمــــود و الحركــــات المتكلفــــة الفت

تقامها، ورســـم األشـــكال الطبیعیـــة بطریقـــة اســـلألشـــخاص، وطـــول األجـــسام و
الـــسجادة التـــى وضـــعت فـــى مقدمـــة الـــصورة ًزخرفـــة محـــورة، یالحـــظ أیـــضا 

ویجلس علیها األمیر مع الموسیقیین وهذا خالف المعتاد حیث كان یتوسـط 
ضـــیة وزع ًالـــصورة الـــشخص الرئیـــسى، وأیـــضا اســـتخدام اللـــون الـــذهبى كأر

علیها الفنـان سـائر األلـوان الكثیـرة ذات الـدرجات المختلفـة، كمـا رسـم الفنـان 
ًشجرة فاق طولها حدود إطار الـصورة، هـذا فـضال عـن التنـوع فـى الحركـات 

علـى خـصائص التـصویر األشخاص ومالمحهم وأعمـالهم، كـل ذلـك ینطبـق 
  . ةفى تلك المرحلة المتأخرة من عمر المدرسة التیموریة فى هرا
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  : مدرسة بهزاد فى هراة

وال تكمـــن أهمیـــة المـــصور الـــسابق فیمـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال تحمـــل   
ًتوقیعاتـــه أو تنـــسب إلیـــه عـــن طریـــق مطابقـــة األســـلوب، ولكـــن أیـــضا تـــشیر 
 ًبعـــض المـــصادر إلـــى أنـــه كـــان أســـتاذا لبهـــزاد أعظـــم المـــصورین اإلیـــرانیین

لتـصویر التیموریـة، حیث مثل بفنه ذروة التطور التى وصـلت إلیهـا مدرسـة ا
 یتمیــز ،فــى التــصویر اإلیرانــىویعتبــر مــن جهــة أخــرى فاتحــة لعــصر جدیــد 

 وهـــذا هـــو الطریـــق الـــذى ســـلكه ،الفنـــىبوضـــوح الطـــابع الـــذاتى فـــى اإلنتـــاج 
أن الفنــان بهــزاد ویجــب . تالمیــذه مــن بعــده فــى مدرســة التــصویر الــصفویة

ألسرة الصفویة، وكانا  وأول حكام ا،تمتع برعایة آخر حكام األسرة التیموریة
 بعـد أن ،الفـرص لتنمیـة مواهبـهمن عشاق الفنون ممـا أتـاح لهـذا الفنـان كـل 

  . عاش فى هذا الجو الذى جعله یبدع روائع فن التصویر

/ ولد كمال بهزاد ربمـا فـى منتـصف القـرن الخـامس عـشر المـیالدى  
 – قبـل  كما ذكرنا مـن–وكانت هذه المدینة . التاسع الهجرى فى مدینة هراة

ً ومركـزا هامــا للفنـون ومعقـال للفنــانین )رخ(عاصـمة ملـك الــشاه  ً الـذین انتجــوا ً
 وحـین ،تصاویر التـى زودت بـه مكتبـة الـشاهنفائس المخطوطات المزوقة بال

ًفیـــه عـــددا ضـــخما مـــن  أقـــام مجمعـــان للفنـــون ووظـــف )بایـــسنقر(ابنـــه خلفـــه  ً
وفــى النــصف . الخطــاطین والمــزوقین والمــصورین مــن داخــل وخــارج الــبالد

، بدأ األسلوب الفنـى الجدیـد تظهـر مالمحـه فـى هـراة م١٥األخیر من القرن 
وكان ذلك علـى ومن ممیزاته جمع فنون الكتاب كلها فى التصویرة الواحدة، 

 الـــذى كمـــا ذكرنـــا كـــان )روح هللا میـــرك نقـــاش(یـــد فنـــانین عدیـــدین أشـــهرهم 
) بهـزاد(التاریخیـة أنـه أى ًأستاذ الفنان العظیم بهزاد، وأیضا تـذكر المـصادر 

، هـذا عـن نـشأته )میـر سـید أحمـد التبریـزى(تتلمذ على ید فنان آخر اسـمه، 
میــر علــى ( ووزیــره )بــایقرا(نعــم برعایــة الــسلطان الفنیــة، ونــضیف علیهــا أنــه 
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وفى ظل هـذه الرعایـة أخـذ یعمـل بهـزام فـى مجمـع فنـون الكتـاب ). شرانوائى
اة علــى یــد بهــزاد وتالمیــذه الــذین حیــث بــزغ فجــر عــصر جدیــد فــى مدینــة هــر

اقتفــوا أثــره وســاروا علــى أســالیبه الفنیــة، وظــل بهــزاد یعمــل حتــى بعــد غــزو 
 میــرزا وغــزو الــصفویین نٕللــبالد، والــى حــین وفــاة الــسلطان حــسیالــشیبانیین 

  . م١٥١٠/هـ٩١٦للمدینة عام 

مؤســس األســرة، اســتدعى بهــزاد ولمــا جــاء الــشاه إســماعیل الــصفوى   
 تبریز، بعد أن علم الشاه بفرار الفنانین مـن مجمـع الفنـون فـى إلى عاصمته

وعنـــدما خـــرج الـــشاه ًهـــراة إلـــى مدینـــة بخـــارى خوفـــا مـــن بطـــش الـــشیبانیین، 
والخطـــاط شـــاه إســـماعیل الـــصفوى لمحاربـــة التـــرك، أخفـــى المـــصور بهـــزاد 

مـن ًمحمد النیسابورى فـى إحـدى المغـارات حرصـا علـى حیاتهمـا، ولمـا عـاد 
سر عنهمــــا وطلــــب أن یــــذهبا لمالقاتــــه فكانــــا أول المهنئــــین لــــه القتــــال استفــــ

  . بالنصر

ًثــم عینــه الــشاه بعــد اســتقرار أحــوال الــبالد الــسیاسیة مــدیرا للمكتبــة   
، ممــا أتــاح لــه اإلشــراف ًالملكیــة التــى كانــت جــزءا مــن مجمــع فنــون الكتــاب

. مـن مـصورین ومـذهبین وخطـاطین لعلى كل فنون الكتاب والقائمین بالعم
ًكثیـــرا مـــا كتـــب عنـــه المـــؤرخ اإلیرانـــى خوانـــدمیر وعـــن مهاراتـــه الفنیـــة التـــى و

  . فاقت أبناء عصره

وعندما توفى الشاه إسـماعیل الـصفوى، ظـل بهـزاد یعمـل فـى خدمـة   
ًابنه الشاه طهماسب الذى كان یتلقـى دروسـا فـى التـصویر وهـو صـبیا علـى ً 

  . ید بهزاد فى مدرسته

ًإیــران فحــسب بــل أیــضا فــى الهنــد وبعــد  بهــزاد ال فــىوامتــدت شــهرة   
وفاتـــه بفتـــرة طویلـــة ذكـــره اإلمبراطـــور بـــابر فـــى مذكراتـــه وكـــذلك اإلمبراطـــور 
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أنــه یــأتى علــى رأس أعظــم "كتــب وزیــره أبــو الفــضل عــن بهــزاد أكبــر حیــث 
  ". أنها أجمل من أعمال فنانى أوربا"وعن أعماله " وأمهر المصورین

الصعب حـصرها كلیـة وذلـك ألن أما عن منتجات بهزاد الفنیة فمن   
المــصورین الــذین أتــوا مــن بعــده اقبلــوا علــى تقلدیــه، بــل كــانوا یكتبــون اســمه 

ًور التـى یرسـمونها إعـالءا لـشأنها، كمـا كـان بعـض التجـار والهـواة على الص
ًكــانوا یــزورون إمــضاءه علــى بعــض األعمــال طمعــا فــى یبعهــا والكــسب مــن 

  . وراءها

ئـــل المـــصورین المـــسلمین الـــذین عنـــوا ومـــع ذلـــك كـــان بهـــزاد مـــن أوا  
بوضـــع إمـــضاءاتهم علـــى آثـــارهم الفنیـــة، وألن أعمالـــه الحقیقیـــة شـــبه نـــادرة، 
فذلك أوقعنا فى مشكلة التعرف علـى اللوحـات التـى تحمـل توقیعـه الحقیقـي، 
ًوتلـــك المـــزورة ألنهـــا أیـــضا نفـــذت بإتقـــان بـــارع یـــصعب تمییزهـــا عـــن تلـــك 

ٕزاد بفنــه وابداعاتــه أن یحقــق االنتــصار ة، علــى أیــة حــال اســتطاع بهــالحقیقــ
ــــة  والغلبــــة علــــى الخطــــاطین الــــذین كــــانوا یتمتعــــون بمنزلــــة أعلــــى مــــن منزل
المصورین، حیث كانوا یتحكمون فى كتابة المخطوط وفى المساحة الفارغـة 
التــى یحــددونها للمــصور للقیــام بــالتزویق علیهــا، لكــن فــى عهــد بهــزاد قــضى 

المــراد تزویقهــا وقــد یــتحكم فــى المــساحة ًعلــى ذلــك تمامــا وأصــبح المــصور 
یـل علـى تكون صفحتین متقابلتین فوجدنا النص یتقلص دوره وكتب بمیـل قل
  . جانبى الصورة مما یؤكد أن الفراغ المتاح للكتابة تقلص عن ذى قبل

ًومــن أهــم أعمالــه الفنیــة رســم الــسلطان حــسین میــرزا ممتطیــا جــواده   
فى الدقة بحیث تصعب رؤیتها بـالعین وقد وجد علیها توقیعه بحروف غایة 

المجردة وال شك أن هذه طریقته فـى التوقیـع، وتـصویره أخـرى تمثـل جنـدیین 
 بـــین التـــصاویر المؤكـــدة النـــسبة لـــه، كمـــا رجـــل مجـــروح وهـــى مـــنیحرســـان 
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م وهى تمثل صور دراویـش مـن ١٦-١٥تنسب له صور عدیدة من القرنین 
أن أكثــر الــصور التــى رســمها ٕالعــراق وایــران، والحــظ بعــض مــؤرخى الفنــون 

فیهــا رجــل ذات ســحنة بربریــة، كمــا بهــزاد كــان بــین األشــخاص المرســومین 
  . ًالحظوا أنه لم یقم بتصویر النساء كثیرا فى تصاویره

للــشاعر " البــستان"مخطــوط مــن كتــاب ومــن أبــدع مــا صــور بهــزاد،   
 صـور مـن عمـل ٦اإلیرانى سعدى محفوظ فى دار الكتاب المصریة، یضم 

كتــب المخطــوط ســنة ". عمــل العبــد بهــزاد: "زاد أربــع منهــا تحمــل إمــضاءهبهــ
ًبـــایقرا الـــذى نـــراه مرســـوما مـــع بعـــض للـــسلطان حـــسین . )م١٤٨٨/هــــ٨٩٣(

تمثـــل  -) ٧٥لوحـــة (مائـــه فـــى صـــورتین فـــى فاتحـــة المخطـــوط دأتباعـــه ون
التصویرة صورة مزدوجـة الـصفحة الیمنـى منهـا تمثـل الـسلطان حـسین میـرزا 

ًشهد ولیمة، حیث نشاهد حسین میرزا جالسا على سـجادة مربعـة بایقرا فى م
بهـــا دوائـــر ســـوداء وبیـــضاء اللـــون، ویرتـــدى حـــسین میـــرزا رداء أزرق اللـــون 
ویــربط فــى وســطه حــزام صــغیر أحمــر اللــون، ویرتــدى خــوزة حمــراء اللــون، 
ویلتفــت حــسین میــرزا بنظــره للخلــف عكــس جلــسته لیــشاهد مــا یــدور أمامــه 

لیمــة الملكیــة، ویتقــدم الــسلطان حــسین میــرزا ثالثــة أوانــى حیــث اإلعــداد للو
بـــداخلها النبیـــذ، وعلـــى الجانـــب األیمـــن مـــن الـــسلطان حـــسین میـــرزا نـــشاهد 
خمــسة أشــخاص یقومــون بــبعض األعمــال المتعلقــة بــصب وتــصفیة أعمــال 
النبیـــذ فنــــشاهد أحـــد األشــــخاص یرتـــدى رداء أخــــضر اللـــون أســــفله قمــــیص 

ًأزرق اللـون، أمامـه شـخص ممـسكا بقربـة یـصب برتقالى اللون یحمل إبریق 
ًمن خاللها النبیذ الذى یتالقاه شخص آخر ممسكا بزجاجـه لهـا رقبـة طویلـة 

وبجــوارهم شخــصین أحــدهما یرتــدى رداء . یعلوهــا مــصفاه لتــصفیة الــشوائب
ًأبیض اللون ممسكا بقربة ویصب النبیذ على قطعة من القماش ممـسكا بهـا  ً

ة فــى زجــاجتین أحــدهما بیــضاء یظهــر مــن شــخص آخــر والــذى یــصب بــدور
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داخلهــا النبیــذ الــذى ملــئ الجــزء الــسفلى منهــا فقــط وبجوارهــا زجاجــة أخــرى 
وفــى مقدمــة الــصورة داخــل الفنــاء فــى الجانــب األیمــن نــشاهد . ســوداء اللــون

ًثالثـة أشــخاص یحمــل أحــدهم فـوق رأســه طبقــا بــه أنـواع مختلفــة مــن الفاكهــة 
راء، وأمامـه نـشاهد الـسقا الـذى یحمـل قربـة وتمیز هذا الشخص ببشرته السم

المیاه فوق ظهره، ویتقدمهم شخص آخر ربمـا یمثـل الـشخص المـسئول عـن 
ًتنظـــیم هـــذه الولیمـــة، وعلـــى یـــسارهم نـــشاهد أحـــد األشـــخاص فاقـــدا للـــوعى 

وتــدور هــذه األحــداث داخــل فنــاء القــصر . ویــستند علــى شخــصین یحمالنــه
 ویحیط به سـیاج خـشبى مكـون مـن الذى كسیت أرضیته بالبالطات الخزفیة

ًقـــوائم خـــشبیة طولیـــة فـــى أعالهـــا قائمـــان وضـــعا بطریقـــة أفقیـــة ویأخـــذ هـــذا 
الـــسیاج شـــكل مـــثمن األضـــالع تقتطـــع ضـــلع منـــه المـــساحة الفاصـــلة بـــین 

ًوأیـضا القـصر الـذى رسـم فـى الجانـب األیمـن مـن الـصورة وهـو . الصفحتین
لمـستطیلة الـشكل، التـى عبارة عن قصر له واجهـة یتوسـطها فتحـة المـدخل ا

یقف أمامها أحد الحراس الذى هم بضرب أحد المتطفلین بالعـصا وقـد خـرج 
جــــزء مــــن رســــم الــــشخص المتطفــــل خــــارج هــــامش الــــصورة الــــسفلى، ولهــــذا 

) األرابیـــسك(القـــصر دخلـــة معقـــودة بعقـــد مـــدبب زخـــرف بالزخـــارف النباتیـــة 
 ثــم یعلوهــا مــساحة ًوزخرفــت كوشــتا العقــد أیــضا بالزخــارف النباتیــة واألزهــار،

مستطیلة بداخلها كتابـات، ویـزین هـذه الواجهـة إطـار مـن الكتابـات الفارسـیة 
بینها فواصـل علـى هیئـة الوجـه اآلدمـى، أمـا الجـزء الـسفلى مـن هـذا اإلطـار 

وقد اتخـذ المـصور خلفیـة الـصورة . فهو من البالطات الخزفیة الزرقاء اللون
ى الوسط لها أوراق نجمیـه الـشكل، عبارة عن حدیقة تنمو فیها شجرة كبیرة ف

وبجوارهــا تنمــو شــجرتان مزهرتــان باإلضــافة إلــى شــجرة أخــرى تنمــو ألعلــى 
وفـى نهایـة الـصورة مـن أعلـى . حتى إنهـا تخـرج عـن هـامش الـصورة العلـوى

ًفـــى الجانـــب األیمـــن نـــشاهد منـــزال بـــسیطا لـــه فتحـــة مـــدخل بهـــا بـــاب مفتـــوح  ً
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ل ســیدة ذات بــشرة ســمراء اللــون وتقــف خلفــه ســیدة، وتجلــس أمــام هــذا المنــز
ترتدى وشـاح أبـیض اللـون تتحـدث مـع الـسقا الـذى أحـضر لهمهـا المـاء فـى 
قربتین یحملهما على كتفه من خالل ربطهم فى طرفـى العـصا التـى یحملهـا 

أمـا الخلفیـة فعبـر . على كتفه وینساب أمامهم مجرى مائى لرى هذه الحدیقة
أمــــا الــــصفحة  .اللــــون الــــذهبىعنهــــا المــــصور برســــم الــــسماء التــــى اتخــــذت 

الیــسرى مــن الــصورة  فهــى تمثــل الــسلطان حــسین میــزرا فــى مجلــس طــرب 
ًحیـــث نـــشاهد الـــسلطان حـــسین میـــرزا جالـــسا علـــى ســـجادة لهـــا إطـــار مـــن 

، )األرابیــسك(الزخــارف الهندســیة وســاحة فــى الوســط مــن الزخــارف النباتیــة 
 الـسلطان حـسین مربعة یعلوها سجادة مربعة صـغیرة بیـضاء اللـون، ویرتـدى

میرزا رداء أخضر اللون فى وسـطه حـزام أحمـر اللـون بأسـفله قمـیص أزرق 
اللــون، وخلفــه نــشاهد مــسند أحمــر اللــون، ویتبــادل الــسلطان حــسین الحــدیث 
ًمـــع شـــخص جاثمـــا أمامـــه یرتـــدى رداء أزرق اللـــون ویلتفـــت برأســـه للخلـــف 

ن أمـام خیمـة لیسمع ألحد الجنود الذى یتبادل معه الحدیث، ویجلس الـسلطا
ًمكونة من جـزئین تمیـز الجـزء العلـوى منهـا بزخارفـة النباتیـة، ویوجـد فاصـال 
بین الجـزئین عبـارة عـن إطـار مـن الزخـارف الكتابیـة، یعلوهـا ظلـة مـستطیلة 
الشكل ترتكز على قائمین خشبیین زخرفت بأشكال هندسیة بداخلها زخـارف 

حـة مـدخل مـستطیلة یعلـق كتابیة ونباتیة وفـى الجانـب األیمـن مـن الخیمـة فت
علیهــا بــاب یعلــوه عتــب مزخــرف بالزخــارف النباتیــة ویمثــل هــذا البــاب بــاب 

ویتقدم حـسین میـزرا خـوان یعلـوه ثالثـة أوانـى اثنـان منهمـا مـن نـوع . الحدیقة
خزف تقلید البورسلین الصینى، أما الثالثـة فهـى مـن الزجـاج، ونـشاهد داخـل 

ًر عازفـا یعـزف علـى آلـة العـود الفناء مجلس طـرب حیـث فـى الجانـب األیـس
وبجــواره شــخص آخــر یقــرع علــى الــدف، وبجــوارهم رجــالن تطــایرت منهمــا 
أغطیة رؤوسـهما بعـد أن سـكرا مـن شـرب الخمـر حیـث نـشاهد أحـدهم یـضع 
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ـــسنده، وخلفهـــم یقـــف خادمـــان أحـــدهما  ـــذى ی ـــى الـــشخص ال رأســـه علـــى رجل
ًممسكا بزجاجة النبیـذ وآخـر ممـسكا بطبـق الطعـام مـة الـصورة فـى وفـى مقد .ً

ًالوســط داخــل الفنــاء نــشاهد رجلــین أحــدهما یــضع منــدیال فــى فمــه واآلخــر 
ینظــر إلــى زجاجــة النبیــذ التــى أمامــه، أمــا فــى الجانــب األیمــن مــن الــصورة 
نشاهد مجموعة من الحاضرین یقوم أحدهم بصب الخمر فى كـأس وبجـواره 

 هــــذه ًآخــــر ممــــسكا بــــصحیفة وكأنــــه یقــــوم بالغنــــاء مــــن خــــالل قراءتــــه مــــن
الــصحیفة، وعلــى یــساره نــشاهد شخــصین جالــسین یقــوم أحــدهما بــشق ثیابــه 
ًمــن كثــرة تــأثرة بالغنــاء، باإلضــافة لشخــصین أحــدهمها واقفــا واآلخهــر جالــسا  ً

ًمرتــدیا ثیابـــا بیـــضاء اللـــون ومـــستمتعا بالغنــاء ً وتـــدور هـــذه األحـــداث داخـــل . ً
ر داخـل هـذا فناء القصر الذى كسیت أرضیته باألحجار، وفى أقصى الیـسا

الفنــاء نــشاهد القــصر المكــون مــن ثالثــة طوابــق وتعلــوه قبــة لهــا قمــة مدببــة، 
وقد كسیت الجدران بالبالطات الخزفیـة الزرقـاء، ولهـذا القـصر مـدخل عبـارة 
ـــودة بعقـــد مـــدبب وزخرفـــت كوشـــتا العقـــد بالزخـــارف النباتیـــة  عـــن فتحـــة معق

وفـــى " لـــى نعائمـــةالحمـــد هلل ع"یعلوهـــا مـــساحة مـــستطیلة مـــن الكتابـــة نـــصها 
الطابق الثانى من هذا القصر مجموعة من النوافذ فى الوسط نافذة لهـا قمـة 

ثم الجزء العلوى من قمة القصر الذى ینتهـى بـشكل . على هیئة قطاع مدب
. ٌویحیط بفنـاء القـصر سـور بنـائى فـتح فیـه بـاب مـستطیل الـشكل. الشرافات

  .التى لونت باللون الذهبىأما الخلفیة فقد عبر عنها المصور برسم السماء 

وهنــاك نــسخة مــن مخطوطــة خمــسة نظــامى محفوظــة فــى المتحــف   
 تـصویره یـدخل ٢٠م وتحتـوى علـى ١٤٤٢/هــ٨٤٦البریطانى ومؤرخـة بعـام 

تمثـل التـصویرة اإلعـداد  -) ٧٦لوحـة (معظمها ضمن أعمال بهزاد األخیـرة 
انـــب لولیمـــة ملكیـــة داخـــل حدیقـــة حیـــث نـــشاهد فـــى مقدمـــة الـــصورة فـــى الج

األیمــن جــزء مــن مجــرى مــائى لونــت میاهــه بــاللون الفــضى المؤكــسد والــذى 
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تحول إلى اللون األسود، ثم نشاهد خوان سداسى الـشكل یرتكـز علـى أربعـة 
أرجــــل یظهــــر منهــــا ثالثــــة فقــــط، ویعلــــو هــــذا الخــــوان مجموعــــة مــــن أوانــــى 

" عمـــل بهـــزاد"الـــشراب، وأســـفل هـــذا الخـــوان نالحـــظ توقیـــع المـــصور بعبـــارة 
ى الجانــب األیــسر مــن الخــوان نــشاهد أحــد األتبــاع یقــوم بتنظــیم األوانــى وعلــ

الموجــودة علــى الخــوان، فــى حــین یقــف خلفــه تابعــان یمــسك أحــدهما بطبــق 
من الفاكهة بین یدیه، فـى حـین یقـف علـى الجانـب األیمـن مـن الخـوان أحـد 

ثـــم تمتـــد المقدمـــة . ًاألتبـــاع ممـــسكا بأنیـــه تـــشبه تلـــك الموجـــودة علـــى الخـــوان
لنــشاهد شــجرة كبیــرة لهــا أوراق خماســیة الــشكل لــون بعــضها بــاللون األحمــر 
والبعض اآلخر باللون األصفر واألخضر، ویقف أسفل هذه الشجرة شخص 
یمـــسك بیـــده عـــصا طویلـــة وربمـــا یكـــون هـــذا الـــشخص هـــو المـــسئول عـــن 
اإلعــداد لهــذه الولیمـــة وهــو الــذى یقـــوم بتوجیــه مــن یقومـــون بعمــل الولیمـــة، 

وقد اتخذ . ه األمیر الذى تعد له هذه الولیمة وبجواره أحد األتباعویقف أمام
المــصور الخلفیــة عبــارة عــن حدیقــة لهــا ســیاج خــشبى ولهــا مــدخل مــستطیل 
الـــشكل، وتنمـــو داخـــل هـــذه الحدیقـــة األزهـــار والنباتـــات حیـــث نـــشاهد شـــجرة 
مثمـــرة، وفـــى الجانـــب األیـــسر فـــى الحدیقـــة نـــشاهد أحـــد األشـــخاص ذا بـــشرة 

حمــل علــى رأســه ســلة بهــا فاكهــة، وتنتهــى الحدیقــة عنــد خــط األفــق ســوداء ی
ــــث تبــــدأ الــــسماء التــــى لونــــت بــــاللون األزرق وتتخللهــــا بعــــض الــــسحب  حی

   .التقلیدیة

تمثــل التــصویرة شــیرین تتأمــل صــورة خــسرو  -) ٧٧لوحــة (ًوأیــضا   
ونشاهد فى الصورة شـیرین وهـى جالـسه . الذى أحبته فور وقوع نظرها علیه

ة لهـــــا إطـــــار مـــــن رســـــوم هندســـــیة یتوســـــطها أشـــــكال سداســـــیه علـــــى ســـــجاد
وتتوســـطها نجـــوم وتتكـــأ شـــیرین علـــى وســـاده فـــى حـــین تقتـــرب منهـــا إحـــدى 

بجوار شیرین ثالثـة أوانـى للـشراب داخـل . الوصیفات تقدم لها صورة خسرو
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إناء مستطیل وحولها الجوارى والعازفات الالئى یجلسن فـى مقدمـة الـصورة، 
 من أربع سیدات أحدهمن تعزف على آلة الجتـك، حیث یشاهد منظر طرب

واألخرى تقرع على الدف، وأخرى تعرف على النـاى، والرابعـة تـصفق بیـدها 
 یتوسطهما آنیة بداخلها زهور، فـى حـین توجـد سـیده تمـسك بیـدها صـینیه –

وهذا الحـدث داخـل منظـر طبیعـى یمثـل الحدیقـة التـى . یعلوها كأس الشراب
كمـا نـشاهد فـى الـصورة شــجرة . والنباتـات الــصغیرةفرشـت أرضـیتها بـالزهور 

دلــب ضــخمة تخــرج عــن إطــار الــصورة رســمت بطریقــة قریبــة مــن الطبیعــة 
ومجـــرى مـــائى ینحـــدر مـــن أســـفل القمـــم الـــصخریة، باإلضـــافة لـــشجرتین لـــم 
یظهر منهما سوى الجزء السفلى حیـث اقتطعـت الكتابـات الجـزء العلـوى مـن 

ى الجانب األیسر مجموعـة مـن الـصخور هذه األشجار، وبأعلى التصویرة ف
ــــشكل لونــــت بــــاللون البرتقــــالى ــــر عنهــــا . األســــفنجیة ال ــــد عب أمــــا الخلفیــــة فق

  .المصور من خالل رسم السماء باللون األزرق الداكن

ومـــن التـــصاویر الـــسابقة ســـواء التـــى تحمـــل توقیـــع بهـــزاد الفعلـــى أو   
تـى تـتلخص التلك التـى تنـسب لـه یتـضح ممیـزات وخـصائص أعمالـه الفنیـة 

فــى براعتــه فــى مــزج األلــوان، وفــى التعبیــر عــن الحــاالت النفــسیة المختلفــة 
وبراعتـــــه فـــــى رســـــم العمـــــائر والمنـــــاظر لألشـــــخاص المرســـــومین بالـــــصورة، 

  . الطبیعیة

كمــــا یالحــــظ علــــى أســــلوب بهــــزاد أنــــه علــــى الــــرغم مــــن اســــتخدامه   
لمـستقل، حیـث أسالیب فنیة تقلیدیة إال أنه كیفها بطریقته الخاصـة وأسـلوبه ا

تناول موضوعات لـم تكـن مألوفـة مـن قبـل، اسـتخدم فیهـا ألـوان مـن ابتكـاره، 
كمـا بلغـت عنایتـه برسـوم األشـخاص . ًواتخذ من اللـون الواحـد أطیافـا عدیـدة

 ووضـح ،بحیث مثلها بواقعیـة فـى أعمالهـا وحركاتهـادرجة عالیة من اإلتقان 
، وموهبتـــه فـــى أعمـــال فیمـــا یؤدونــه مـــن انــدماج هـــذه الشخـــصیات وكفـــاءتهم
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ــذین رســم لهــم لحــى فــى تــصاویره، كمــا  رســم األشــخاص وخاصــة  أولئــك ال
ًتبــدو الحیویــة واضــحة أیــضا فــى رســوم الحیوانــات واألشــجار الطبیعیــة مــن 

  . حولهما

ورغم ما سبق فإن ما نعرفه عن حیاة بهزاد الخاصة قلیل، وال یـزال   
جـه التحدیـد، فیقـال أنـه الغموض یكتنـف تـاریخ مـیالده وتـاریخ مماتـه علـى و

  . م١٥٣٧-١٥٣٣/هـ٩٤٤-٩٤٠توفى فیما بین عامى 

على أیة حال كان لبهزاد تأثیر كبیـر علـى الحیـاة الفنیـة فـى عـصره   
 وتعلــــم علــــى یدیــــه حكــــام ومــــصورین نهــــضوا بــــصناعة فــــن ،فقلــــده كثیــــرون

الكتـــاب فـــى ذلـــك العـــصر، حتـــى اســـتحق أن یقـــال عنـــه أنـــه زعـــیم مدرســـة 
 واســتطاع أن یــسمو باألســالیب الفنیــة التــى ازدهــرت ،رعظیمــة فــى التــصوی

  . فى هراة إلى غایة اإلتقان والدقة
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السادس عشر فترة القرن ازدهرت فنون التصویر فى إیران فى 
زاد والمدرسة وخاصة فى مدرسة بخارى والتى تعتبر امتداد لمدرسة به

لفنیة ومزج األلوان، واستخدام عناصر التیموریة من حیث األسالیب ا
زخرفیة معینة مثل الزهور، كذلك العنایة برسوم العمائر والدقة فى رسم 

  . األشخاص وحسن توزیعهم لعناصر الصورة

، )م١٥٠٧/هـ٩١٢(ولقد أعقب سقوط هراة فى ید شیبان خان سنة 
فرار عدد من الفنانین إلى بخارى وخاصة بعد أن استولى علیها الشاه 

 وبخارى من أهم المراكز إسماعیل الصفوى، ومن هنا أصبحت سمرقند
الفنیة كما هاجر بعضهم إلى بخارى، وخاصة ألنهم كانوا من أتباع 

  . وألن الصفویین كانوا على حسب المذهب الشیعىالمذهب السنى، 

ولقد اشتهر عدد كبیر من الفنانین الذین اشتغلوا بالرسم والتصویر 
مذهب، وعبد هللا مذهب، ومن أهم ممیزات التصاویر وعلى رأسهم محمود 

المنسوبة لمدرسة بخارى أن األشخاص فیها یلبسون غطاء رأس مكون من 
المخطوطات مزخرفة بزخارف ذات قلنسوة مرتفعة مضلعة، كما أن إطارات 
على أرضیة مختلفة األلوان، كما ألوان مختلفة منها المذهب والفضى 

  .  حیوانات وطیورحملت بعض اإلطارات أشكال
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  : المرحلة األولى من المدرسة الصفویة

تمیزت المرحلة األولى من المدرسة الصفویة بأن الوحدة السیاسیة   
فى العصر الصفوى قد قضت على فروق إقلیمیة كثیرة، فأصبح من 

، عن الصعب التفریق بین الصور التى أنتجت فى شرقى اإلمبراطوریة
، إذ أن المصورین كانوا فى كافة أنحاء الصور التى أنتجت فى غربها

اإلمبراطوریة یقلدون مصورى البالط فى تبریز وقزوین ولم تكن هناك 
  . فروق فنیة كبیرة بین الفنانین فى أنحاء اإلمبراطوریة

ویبدو أن الحالة االقتصادیة فى ظل الحكم الصفوى كانت   
ى إلى بلوغ لى تطور كثیر فى الفنون المختلفة، أدإمنتعشة، مما أدى 

ولقد ساهم حب الشاه إسماعیل . صناعة التصویر درجة عالیة من التقدم
للفن فى نهضة كبیرة وخاصة بعد مرحلة االستیالء على هراة، وهجرة 
. ًمعظم الفنانین إلى تبریز، كما أنشأ أكادیمیة فنیة وعین بهزاد مدیرا لها

بهزاد وتالمیذه، ًكل ذلك كان باعثا على نشأة مدرسة جدیدة، على رأسها 
وهذا ما یفسر لنا الصلة بین المدرسة الصفویة فى مرحلتها المبكرة وبین 

  . المدرسة التیموریة

ولم یكن نصیب الشاه إسماعیل الصفوى فى تعضید الفنون بنفس   
خلفه على عرش إیران سنة درجة إسهام ابنه الشاه طهماسب الذى 

، وقد )م١٥٧٦/هـ٩٨٤( وظل یحكم البالد حتى سنة ،)م١٥٢٤/هـ٩٣٠(
 ویقال أنه ،ًتلقى دروسا فى التصویر على ید الفنان المشهور سلطان محمد

  .ًكان صدیقا للمصور بهزاد وكذلك المصور أقامیرك

ًوقد تغیرت معاملة المصورین فى ذلك الوقت تغیرا ملحوظا،    ً
لمصور شخصیة مرموقة فى المجتمع یحرص على استدعائه لفأصبح 
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 بدرجة ما ارتفعت مكانة الفنانین فى عصر الدولة الصفویةكبار الدولة، ك
وربما كان من أسباب ذلك أن الدولة الصفویة كانت أولى الدول . ملحوظة

الوطنیة فى إیران، بعد العصر الساسانى وكان من الطبیعى أن تفكر هذه 
ًالدولة فى أن تعید إلى إیران مجدها الفنى القدیم، هذا فضال عن الرخاء 

وكان نصیب رجال الفن البالد فى هذه الفترة، ى والترف الذى ساد الماد
  . ٕوافر من تشجیع الدولة واكرامها لهم

  ممیزات مدرسة التصویر الصفویة األولى

توضح تصاویرها حیاة البالط منها  ٌكثیرأصبحت مخطوطات 
وتصف مجالس الطرب والشراب، كل ذلك فى رسوم دقیقة وألوان زاهیة فى 

ام، وفوق ذلك مهارة الفنانین فى تألیف الصورة وتوزیع هدوء وانسج
ًاألشخاص، وأصبحت التصاویر اإلیرانیة فى ذلك العصر تسجیال للحیاة 

ویتمیز األشخاص فى .  شأنها فى ذلك شأن كتب المؤرخیناالجتماعیة
الهیفاء والمالبس الفاخرة، والتنوع تصاویر المرحلة الصفویة األولى بالقدود 

 وهو ما اشتهرت به المدرسة التیموریة، كما یمیز الصور فى األلوان
الصفویة لباس الرأس وهو مكون من عمامة ترتفع باستدارة تبرز من 
أعالها عصا صغیرة حمراء أو سوداء ویبدو أن هذه العصا كانت تمیز 

 األتباع هذه األسرة، شعارأفراد األسرة الصفویة عن غیرهم، ثم أصبحت 
ها كانت تمثل رتب عسكریة فى داخل الحرس بینما یرى آخرون أن

  . (*)السلطانى

                                                 
 یرجع أصل هذا الشكل من العمامة التى تبرز منها عمامة حمراء إلى الجیش التركمانى،  (*)

الذى كونه الشیخ حیدر والد الشاه إسماعیل، وممیزة بالقلنسوات من القماش األحمر 
كما كانت العمامة تتكون من . اء، ولذلك عرفوا بالقزلباش، أى ذوى الرءوس الحمر)السقرالط(

  : راجع. ًاثنتى عشرة طیة تعبیرا عن المذهب االثنى عشرى مذهب الدولة الصفویة
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  مخطوطات المدرسة الصفویة األولى

من أشهر ما ینسب إلى تلك الفترة من مخطوطات، مخطوطة 
خمسة نظامى أو ما یعرف باسم المنظومات الخمس التى قام بنسخها 

- ١٥٣٩/هـ٩٥٠- ٩٤٦(شاه طهماسب المحمود النیسابورى بأمر من 
شترك فى تصویرها عدد من المصورین، ومن أهمهم مظفر وا، )م١٥٤٣

على، ومیرزا على، وسلطان محمد، ومیر سید على وأقامیرك وهذه 
 . المخطوطة محفوظة بالمتحف البریطانى

تمثل التصویرة خسرو یستمع للمغنى باربد،  - ) ٧٨لوحة (ومنها 
ًونشاهد خسرو جالسا على مقعد غیر مرتفع، ویجلس أمامه جاثما  أحد ً

ًالخدم یقدم له طبقا من الفاكهة، ویجلس خسرو داخل إیوان له واجهة 
مستطیلة معقود بعقد مدبب، ولهذا اإلیوان فتحة شباك مستطیلة یظهر من 
خاللها مجموعة من األشجار تمثل الحدیقة الملحقة بالقصر، وزخرفت 
 كوشتا عقد اإلیوان برسم تنینین على مهاد من الزخارف النباتیة، وفى

الجزء العلوى من هذا اإلیوان بحور من الكتابات الفارسیة یعلوها صف من 
الشرافات الثالثیة، وتطل واجهة هذا اإلیوان على الفناء الذى تدور فیه 
ًاألحداث حیث نشاهد المغنى باربد یعزف على آلة العود والى جانبه طفال  ٕ

سامرون ًصغیرا یضبط اإلیقاع على الدف فى حین یتناثر المدعون ویت
ویشربون ویستمتعون حول الفسقیة التى رسمت عبارة عن دائرة یخرج منها 
وحدات تشبه الورقة النباتیة، ولهذا الفناء سیاج خشبى له مدخل مستطیل 
یدخل منه الخدم حاملین الثیاب التى قد یوزعها خسرو على مطربة، وفى 

 جانبیه مقدمة الصورة مجرى مائى تحف على جانبیه الصخور وتنمو على

                                                                                                            
Robinson, B. W., Persian Miniature Painting, London, 1967, p. 81. 
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وفى شرفة القصر المجاور جلست إمرأة . ًأیضا النباتات واألزهار المختلفة
ًوالى صدرها رضیعها بینما وقف الحارس حامال قوسه وخلفیة الصورة . ٕ

عبر عنها المصور برسم الحدیقة الملحقة بالقصر والتى یظهر منها بعض 
  .ن أعلىاألشجار مثل شجرة الدلب التى اخترقت قمتها إطار الصورة م

یتعلق موضوع التصویرة بتنافس بین طبیبى  -) ٧٩لوحة (ًوأیضا 
ًالبالط، حیث قدم أحدهما سما للثانى وابتلعه لكنه شل فاعلیته فورا بأخذه  ً
ًمضاد قوى، ثم التقط بعد ذلك زهرة ووضع علیها سحرا قبل أن یعطیها 

ًا تحت لمنافسه كى یستنشق عبیرها، فما أن شم المنافس حتى أنهار میت
ًونشاهد فى التصویرة أمیرا جالسا داخل جوسق . وطأة الخوف ) كشك(ً

مستطیل الشكل له جوانب منخفضة وسقف مسطح تعلوه قبة قطاعها 
مدبب، ویقطع هذا الجوسق سیاج الحدیقة، وأمام هذا األمیر داخل فناء 
 الحدیقة نشاهد رجال البالط الذین ینظرون إلى الطبیبین المتناظرین الذین

ًیظهر أحدهما ملقى على األرض میتا بعد أن استنشق عبیر الزهرة 
المسحورة، ویتقدم الفناء فى مقدمة الصورة بركة میاه بداخلها فسقیة یسبح 
بداخلها البط السابح، ویخرج منها قناتان إحداهما تؤدى إلى بركة مربعة 

ة لها وخلف األمیر الجالس نشاهد حدیق. أخرى یسبح بداخلها البط السابح
سیاج خشبى یقتطعه مدخل مستطیل، وبداخلها تنمو مجموعة من األشجار 
منها أشجار السرو والدلب وبعض األزهار، باإلضافة للمجرى المائى الذى 
یمر فى هذه الحدیقة، وكذلك عامل الحدیقة الذى یحفر فى األرض 
م الصحراویة الحمراء وربما ذلك محاولة منه لتوسیع المساحة الخضراء، ث

تمتد المقدمة لنشاهد مساحة صحراویة تنتهى عند خط األفق بقمم جبلیة 
ًیظهر من خلفها شخصا ممسكا بجواد، ثم الخلفیة التى عبر عنها المصور  ً

  .من خالل رسم السماء الزرقاء والتى یتخللها بعض السحب
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وقد أضیفت إلى تصاویر هذه المخطوطة ثالث صور من عمل   
ًیضا باسم بولو زمان الذى أوفده الشاه عباس محمد زمان الذى یعرف أ

 لیدرس التصویر م١٩٦٦، م١٦٤٢الثانى، الذى حكم إیران فیما بعد عام 
بولو زمان وسافر إلى الهند فى روما وأثناء وجوده فى رومان سمى نفسه 

  . فى عهد الشاه جهان

ًكما ینسب إلى هذه المدرسة أیضا مخطوطة من خمسة نظامى   
ف المتروبولیتان بنیویورك، قام بكتابتها الخطاط سلطان محفوظة فى متح

  . محمد نور، وهى خالیة من التوقیع

وتنسب إلى هذه المرحلة من المدرسة الصفویة مخطوطة أخرى   
محفوظة فى دار الكتب المصریة للشاعر جامى توضح قصة یوسف 

ة رنامه المحفوظة بالمكتبة الخاصفظوزلیخة، هذا باإلضافة إلى مخطوطة 
األباطرة المغول فى مدینة أجرا وفى مدینة دلهى، ویالحظ وجود توقیع ب

اإلمبراطور جاهنجیر أبى اإلمبراطور أكبر، الذى ذكر إلى جوار توقیعه 
  .  المخطوط من أعمال بهزاداأن هذ

نسخة من مخطوط الشاهنامة تعرف باسم شاهنامة الشاة 
فوظة فى ، مح)م١٥٣٥-١٥٢٥/هـ٩٤٢-٩٣٢(طهماسب، حوالى عام 
تمثل هذه التصویرة  -  بزهان یقتل خنازیر أریمامجموعة كیر بلندن ومنها

عمل من أعمال الصید الملكیة أو األعمال البطولیة والبارعة للبسالة ضد 
الحیوانات المفترسة، ففى مقدمة الصورة نجد مجرى مائى تنمو على 

تطى صهو جانبیة الشجیرات، وفى المنطقة الوسطى نشاهد البطل وهو یم
جواده ویقوم بضرب أحد الخنازیر التى انتشرت فى الصورة، وقد ملئت 
الصورة بأنواع مختلفة من النباتات واألزهار التى منها زهرة الیاسمین، 
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وشجرة اآلثل التى تنمو فى أعلى یسار الصورة، وخلف هذه النباتات فى 
فى فمه ًالمنطقة العلیا نشاهد فارسا یمتطى صهو جواده ویضع أصبعه 

وهى حركة تعبیریة مأخوذة من الكالسیكیة الفارسیة تدل على الدهشة أو 
التعجب، ونالحظ أن المالبس التى یرتدیها الفارسان فهى مالبس كما لو 
كانا فى بالط ملكى، فالمالبس مطرزة تطریز ذهبى وذات ألوان متوازنة، 

رز منها نتوء وثنیات العمائم الطویلة البیضاء المنفذة بطریة سمیكة ویب
ثم نشاهد السماء التى رسمت فى خلفیة الصورة ولونت باللون . عالى

  .الذهبى، وفى أعلى الصورة أربع مساحات مربعة بداخلها كتابات فارسیة

  المصورون فى المدرسة الصفویة األولى 

كان نتیجة لرعایة الحكام فى إیران فى العصر الصفوى األول 
أمهر المصورین الذین أثروا الحیاة الفنیة فى للفنانین أن ظهر مجموعة من 

  . ذلك العصر ومن أهم هؤالء المصورین

یعتبر أقامیرك أحد تالمیذ بهزاد، وهو یعد من أشراف : أقامیرك* 
ًأصفهان ثم انتقل إلى تبریز وتتلمذ على ید بهزاد، وكان ماهرا فى صناعة 

ًان ماهرا فى العاج حیث كان ال ینافسه فى هذا المجال فنان آخر، وك
ًالحفر على األخشاب، ومصورا أیضا ً .  

ویبدو أنه قد اشتغل فى نهایة القرن الخامس عشر المیالدى فى   
ًهراة، حیث ذكر أن أغلب المبانى الموجودة قد زوقت بالنقوش تبعا ألسلوبه 

 أن أقامیرك توفى فى عهد محمد خان شیبانى فى درذكر المصاتالفنى، و
ًا من تالمیذه المهرة فى فن التصویر منهم سلطان وقد ترك عدد. بخارى

وقد أجاد فى تصویر الخیل والزهور، إال أنه لم یصل . محمد، وشاه قولى
ٕإلى ما وصل إلیه بهزاد من براعة فى تنویع سحن األشخاص، واكسابها 
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المشاكرة فى تصویر مخطوط . والحركة ومن أهم أعمالهبعض الحیاة 
محفوظ فى متحف . م١٥٣٥- ١٥١٥) ـه٩٤٢-٩٢١(شاهنامة طهماسب 

باإلضافة لمخطوط المنظومات الخمس مؤرخ بعام . المتروبولیتان بنیویورك
. ، المحفوظ فى المكتبة البریطانیة بلندن)م١٥٤٣-١٥٣٩/هـ٩٤٩-٩٤٦(

والتى كانت بحوز الصفویین وآلت ملكیتها إلى حسني االبن الثانى لفتح 
خسرو وشرین یستمعان إلى تمثل ) ٨٠لوحة (ومنها . هللا على شاة

فالنامه (باإلضافة إلى خمسة عشر تصویرة فى مخطوط . القصص
، محفوظ فى متحف الفن )م١٥٥٠/هـ٩٥٦(المؤرخ بعام ) طهماسب

  . والتاریخ بجنیف

یعد سلطان محمد من أهم المصورین المسلمین : سلطان محمد*   
 أو مجمع الفنون ًاإلیرانیین إذ تولى حینا من الزمن إدارة مدرسة التصویر

  . الجمیلة فى تبریز

وقد تتلمذ سلطان محمد على یدى أقامیرك وكذلك على ید بهزاد،   
ًوقد عمل أیضا سلطان محمد مدیرا لمرسم القصر عند شاه طهماسب فیما  ً

م، وكان من األشخاص المهرة الذین تولوا مثل ١٥٧٦-١٥٢٤بین سنتى 
المرسم وضع التصمیمات ًهذا العمل وكان من واجباته أیضا فى هذا 

  . المختلفة للسجاجید وكذلك تصاویر الالكیه

من المعتقد أنه هو الذى قام بوضع تصمیم سجادة العید المشهورة   
ًالموجودة فى فیینا، وعلى ما یبدو أیضا أنه استطاع إنتاج أنواع من 
البورسلین التى تحوى طرازه الفنى، وعلى أیة حال فإن هذه المعلومات 

ًقة بإنتاج الخزف تعد على جانب كبیر جدا من األهمیة، خاصة إذ المتعل
وضعنا فى االعتبار احتمال وجود أدلة على أن اإلیرانیین قد أنتجوا بالفعل 
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ًأنواعا جیدة من البورسلین تحوى طرازهم الفنى الخالص ولیس مجرد تقلید 
  . للطرز الفنیة المعتادة

وضع خاص بالمالحظة ومما یروى عن سلطان محمد أنه كان له   
ثم إعادة رسم األشیاء العجیبة التى كان یسمعها فى محادثاته مع الناس، 
ًفمثال اخترع ساعة بصندوق وكانت هذه الساعة موجودة فى مكتبة میر 

  . على شیر

ویعتقد أنه سافر لتركیا أثناء حكم سلیمان الذى خصص له حجرة   
ًقد كان محبوبا بین الحكام للرسم وكانت له فقط من بین مبانى السراى، و

ولنا نعلم ". درهم صغیر"حتى انه قد خصص له معاش یومى اسیرشیك 
الكثیر عن أعمال سلطان محمد الفنیة الممهورة بتوقیعه وأنه لم یكن یوقع 
ًعلى تصاویره دائما وعلى ما یبدو كان یعطى أهمیة أكبر ألعمال الشعراء 

  . شاه طهماسباإلیرانیین والتى كانت تعمل لمكتبة ال

 مخطوط شاهنامة –ومن أعماله تصویره تمثل صلب الضحاك   
تمثل  -) ٨١لوحة ( تبریز) م١٥٣٥-١٥٢٥/هـ٩٤٢-٩٣٢(طهماسب 
حیث نشاهد فى مقدمة الصورة مجرى مائى .  الضحاكصلبالتصویرة 

یبدأ من بین الصخور التى فى الجانب األیسر وتنمو على جانبیه النباتات 
 على الجانب الداخلى من هذا المجرى شخص یعزف واألزهار، ویجلس

على آلة موسیقیة وینظر إلى شخصین یختبئان خلف الصخور، ویقف 
أمام هذا العازف جوادان وكأنهما فى حالة طرب مما یعزفه هذا الشخص، 

ٌوخلف الجوادین تابع ممسك بثالثة خیول ٌ .  

 إلقاء وفى وسط الصورة نشاهد الملك فرویدن الذى اقترح أن یتم  
الضحاك من أعلى قمة الجبل، ولكن سورش أحد قواد فرویدن الذى یقف 
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ًبجواره همس إلیه بدال من ذلك أن یقوم بشد وثاقة حیا على قمة جبل 
وهى أعلى قمة جبلیة فى إیران، وبذلك یذهب عقل الضحاك " داماواند"

ى ٌبسبب العذاب النفسى، وخلف الملك فروید تابعان أحدهما واقف یمسك ف
ًیده عصا واآلخر جالسا، خلفهم یوجد ثالثة من الخیول لم یظهر سوى 
جزؤها األمامى فقط، ثم نشاهد مجموعة من األشخاص بین الصخور لم 

  . یظهر منهما سوى الجزء العلوى فقط

ثم تمتد الصورة ألعلى لنشاهد قمة الجبل الصخرى الذى یبدأ من   
بعد أن صلب وقید فى األرضیة حتى نهایة األفق حیث وضع الضحاك 

أحد الكهوف، وعلى جانبیه داخل الكهف شخصان یقوما بإتمام عملیة 
توثیقة وربطه، وبأعلى قمة الكهف شخصان آخران یقومان بتثبیت 

فى حین یقف شخصان آخران فى . السالسل التى علق علیها الضحاك
م وتنمو على القم. الجانب األیمن أعلى الكهف یشاهدان ما یحدث أمامهم
  .المتدرجة لهذا الجبل الصخرى األشجار اللوزیة الشكل 

من مصورى العصر الصفوى، تتلمذ على ید بهزاد، : شیخ زاده*   
وانتقل إلى تبریز لذلك یظهر فى تصاویره التأثر بأسلوب بهزاد، وبصفة 
خاصة فى طریقة رسم العمائر وزخرفتها بالزخارف الدقیقة، من أعماله 

م ١٥٢٥/هـ٩٣١نظومات الخمس، مؤرخ بعام تصویرة فى مخطوط الم
تمثل زواج خسرو من شیرین، وتصویره فى مخطوط دیوان حافظ، مؤرخ 

م، مجموعة كارتیة بباریس تمثل مجلس وعظ فى ١٥٢٧/هـ٩٣٤بعام 
مؤرخ بعام " الصور السبع"تصویرة فى مخطوط هافت بیكر . مسجد
ام جور مع م، محفوظة فى الفریر فى واشنطن، تمثل بهر١٥٣٧/هـ٩٤٤

وتصویرة من مخطوط المنظومات الخمس مؤرخ بعام ". إحدى زوجاته
تمثل مناظر خلویة، وتصویرة فى مخطوط عمل لعبد ). م١٥٣٥/هـ٩٤٢(
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ًم، تمثل منظرا ١٥٣٥/هـ٩٤٣العزیز بهادرخان زعیم الشیبانیین مؤرخ بعام 
-٨٩٣(ًریفیا، تصویره فى مخطوط بستان سعدى مؤرخ بعام 

، محفوظ بدار الكتب المصریة، تمثل دارا وراعى )م١٤٨٩- ١٤٨٨/هـ٨٩٤
ًأمیرا شابا فى مجلس فى الهواء "ینسب له تصویره مزدوجة تمثل . خیوله ً
  . م١٥١٦/هـ٩٢١مؤرخة بعام " الطلق

الذى " میر مصور"ابن المصور اإلیرانى : میرسید على التبریزى*   
 حیث عمل فى عمل فى بالط الشاه طهماسب، ثم انتقل إلى بالد الهند،

بالط اإلمبراطور همایون، وقد اشتهر میرسید على بتسجیل بعض مظاهر 
ومن أمثله أعماله، . الحیاة الیومیة، ویجمع أكثر من منظر فى التصویرة

تصویرة تمثل المجنون مع الحیوانات فى الصحراء، من مخطوط 
 - )٨٢لوحة (المنظومات الخمس، المحفوظ فى المكتبة البریطانیة بلندن 

تمثل التصویرة المجنون مع الحیوانات المتوحشة، حیث نشاهد المجنون 
نحیل وقد أضمره العشق یجلس على قمة التراكمات الصخریة التى تبدأ 
من مقدمة الصورة ولها أسطح على هیئة رؤوس آدمیة وحیوانیة، ونالحظ 
أن كل صخرة قد لونت بلون مختلف عن األخرى منها األرجوانى واألصفر 

ألبیض، وخلف المجنون تنمو شجرة ضخمة یلتف على جذعها ثعبان، وا
وفى الجانب األیسر فى مقدمة الصورة نشاهد مجموعة من الصخور لها 
ًأسطح برؤوس آدمیة وحیوانیة أیضا، ویحیط بالمجنون مجموعة من 
الحیوانات المختلفة، وقد فرشت األرضیة باللون الذهبى وتنمو علیها 

وتنتهى مقدمة الصورة عند نهایة خط األفق على هیئة األزهار الصغیرة، 
  . قوس یقف علیه أحد الطیور، ومن خلفها یظهر ذكر الغزال
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أما السماء فقد أنحسرت مساحتها وأصبحت مساحة صغیرة لونت   
باللون الذهبى ویقتطعها فى الجانب األیمن أربعة مستطیالت بداخلها 

  .كتابات فارسیة

الط طهماسب، وعندما أعلن طهماسب عمل فى ب: میرزا على*   
عمل فى بالط إبراهیم میرزا ) م١٥٥٦/هـ٩٦٤(مرسوم التوبة الصادقة عام 

وتمیز أسلوبه رسم األجسام . ابن أخو الشاه طهماسب فى مدینة مشهد
الضعیفة والرقاب الطویلة، وتمیز أسلوبه بأنه بدایة التحول إلى أسلوب 

  .  العصا التى تخرج من العمامةالمدرسة الصفویة الثانیة، إذ اختفت

تمثل خسرو برویز والموسیقى ) ٨٣لوحة (ومن أهم أعماله   
-٩٢١(المتخفى باربد، مخطوط شاهنامة طهماسب، مؤرخ بعام 

  .، محفوظ فى متحف المتروبولیتان بنیویورك)م١٥٣٥- ١٥١٥/هـ٩٤٢

ٕیعد محمدى من تالمیذ سلطان محمد المهرة، وان : محمدى*   
ً مؤرخى الفنون من یعتقد بأنه أیضا ابن السلطان محمد، كان هناك بین

ًالمصور اإلیرانى المشهور، وعلى أیة حال فإن هناك خلطا بین سلطان 
ًمحمد وتلمیذه محمدى هذا، ناتجا عن تشابه األسماء ولكن ألوان سلطان 
ًمحمد، وتفاصیل صوره، توقع مؤرخى الفن دائما فى مأزق نظرا للتشابه  ً

التلمیذ وأستاذه فى تكوینات الصور باإلضافة إلى التشابه فى الكبیر بین 
ًلكن فیما یبدو أن محمدى كان أكثر تحررا من أستاذه، وقد … تفاصیلها

ًكان مغرما برسم المناظر البریة وكذلك مناظر الحیاة الیومیة الریفیة فضال  ً
 عن إقباله على رسم األشخاص ذوى القامة الطویلة والرؤوس المستدیرة،
َّوعلى ما یبدو أنه ربما كان یتقصى آثار بهزاد ومیرك فیما یتعلق برسوم 

  . الحیاة الیومیة
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ومن أعمال محمدى الرائعة صورة تمثل سكان إحدى القرى أثناء   
م وموجود اآلن بمتحف ١٥٨٧أعمالهم الیومیة، التصویرة مؤرخة فى 

العامة أو  یوضح سواء من حیث التكوینات –اللوفر بباریس وهذا العمل 
 یوضح تأثیر سلطان محمد الواضح على –التفاصیل أو ترتیب األشخاص 

وفى یده الیسرى أسلوب محمدى، ففى وسط التصویرة فالح یحرث األرض 
عصا یحث بها الثورین اللذین یجران المحراث وخلفه شیخ ثم درویش 
ن جالس إلى جذع شجرة كبیرة فوقها طیور، وفى خلفیة التصویرة إلى الیمی

 فوق المرتفعات، وفى صدرها إلى ًیرسم رجال یقطع الخشب من شجرتین
 فى مزمار وعلى مقربه منه وینفخًالیسار رسم راع یحرس قطیعا من الغنم 

ٕكلبه والى الیمین بعض الخیام التى تتلون منها القریة وتظهر فى إحداها 
رى سیدة تنسج سجادة، وفى خیمة أخرى سیدتان تسمع إحداهما حدیث األخ

وخلف هاتین الخیمتین وتضع أصبعها على فمها عالمة الحیرة والدهشة، 
امرأة تمأل جرة من جدول صغیر، وفى أسفل التصویرة إلى الیمین عبارة 

والتصویرة " م١٥٧٨/هـ٩٨٦قلم الداعى محمدى المصور فى شهور "نصها 
مكونة من خطوط ال ظالل لها لكنها مثال فى الدقة واالتقان وعلیها فى 

لوحة (سم ٢٣.٨×٣٧ى السواد، مقاس الصورة بعض المواضع لون یمیل إل
٨٤.(  

ًابن المصور سلطان محمد، كان تلمیذا لبهزاد، : مظفر على*   
امتاز ببراعته فى رسم الصور الشخصیة، كما وضح ما بها من انفعاالت، 

عمل فى المدرسة الصفویة األولى، واستخدام اللون الذهبى فى تصاویره، 
فى " ًاألربعون عمودا" أعمال الصور الجداریة فى قصر جهل ستون وتولى

  . أصفهان فى عصر الشاه عباس األول
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أمتاز برسم الشباب فى الطبقة االرستقراطیة فى : میر مصور*   
أوضاع أنیقة، وقد شارك فى إعداد تصاویر شاهنامة طهماسب، وینسب له 

، باإلضافة إلى "ابولسام وزال یستقبالن بالترحیب فى ك"تصویرة تمثل 
عدد من المصورین اللذین ظهرت أعمالهم فى المدرسة الصفویة مثل 
محمود مذهب، عبد هللا مذهب، عبد العزیز، سیاوخش الجیورجیانى، 
صادقى، زین العابدین، نقدى، أقاعنایت هللا األصفهانى، شرف الدین على 

 فى العصور محمود إبراهیم، موسوعة الفنانین، الفنان. راجع د(یزدى 
  ).الوسطى

  الصفویة الثانیة المدرسة 

 نسبة إلى مصور ،تعرف هذه المرحلة باسم مرحلة رضا عباس  
 وقد سبق أن عالجنا المشاكل الخاصة به ،مشهور عاش فى تلك المرحلة

المرحلة الثانیة من  والمعروف أن ،"موسوعة الفنانین المسلمین"فى كتابنا 
ت بصفات خاصة سوف نعالجها فى هذا عمر هذه المدرسة الفنیة تمیز

، وامتدت )م١٥٨٨/هـ٩٩٦(قد تولى الشاه عباس الحكم فى سنة ول. الجزء
، وكانت البالد فى ذلك الوقت )م١٦٢٩/هـ١٠٣٨(فترة حكمه إلى سنة 

أعداء إیران ویوحد  ولكنه استطاع أن یرد ،مهددة بالتفكك واالضمحالل
وینشر أسباب العمران حالل، البالد التى كانت مهددة بالتفكك واالضم

ً رمزا للمجد والرخاء، إیران حتى أصبح اسم الشاه عباس فى تاریخ ،فیها
وقد نقل الشاه عباس عاصمته إلى أصفهان وعمل على تجمیلها واستدعى 

ً وأصبحت مركزا ،)مصورین ومذهبین وخطاطین(إلیها العدید من الفنانین 
اصمة إلى أصفهان كان باعث على للعلوم والفنون، والواقع أن انتقال الع

 وقد عنى ،تقویة العالقات الودیة بین إیران والدول المجاورة وخاصة الهند
تجاورها األسلوب حیث وجدت رسوم فارسیة الفنانون بالتصویر الجدارى، 
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 وتتلمذ على ید هؤالء ،مصورون أوربیونصور أوربیة، قام بتصویرها 
 المصورین اإلیرانیین وتأثروا الفانون األوربیون عدد غیر قلیل من

ویبدو أن التأثیر األوروبى جعل الفنان الفارسى ینطلق فى . بأسلوبهم
الفنان مجاالت عدیدة فبعد أن كان التصویر لتوضیح المخطوطات أصبح 

یرسم الصور مستقلة، كما أصبح یسجل األحداث االجتماعیة، وأصبحت 
ور، كما ساد استخدام قواعد المنظور واضحة فى اإلنتاج الفنى للمص

ًأیضا درجات متعددة من اللون الواحد، ونالحظ واستخدام األلوان الهادئة، 
أن هذا العصر قد شهد استخدام الصور المستقلة سواء أكانت لألمراء أو 

بكثرة واضحة، كما ظهرت صور النساء بنسبة أفراد الطبقة األرستقراطیة 
ذه المدرسة، ولقد قلت العنایة أكبر من ظهورها فى المرحلة األولى من ه

بتوضیح المخطوطات بالتصاویر كما كان الحال فى المرحلة األولى من 
  . هذه المدرسة

ویمكن القول بأن االتجاه إلى الصور المستقلة فى هذه المرحلة   
كان الغرض منه بیعها ألكبر عدد من الناس بعد أن انصرف رعاة الفن 

كما كان هو الحال فى المرحلة  ،عن تكلیف المصورین بأعمال كبیرة
  . األولى

نهیار واضح اویبدو أن هذه المرحلة قد شهدت فى نهایتها   
سالیب الفنیة، كما أن عوامل الضعف قد دبت فى الدولة بسبب فساد لأل

 وقلت عنایة أمراء الدولة بالفن ، انصرفوا إلى اللهو والعبثینالحكام الذ
  . قوط أصفهان على ید األفغانواستمر الحال على هذا النحو حتى س
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  المصورون فى المدرسة الصفویة الثانیة

عاش فى الفترة األخیرة من حكم الشاه طهماسب، ثم : أقارضا*   
ً، وكان تلمیذا لمیر على فى )م١٥٩٠/هـ٩٩٩(انتقل إلى أصفهان حوالى 

وتمیز أسلوبه بالخطى الذى ). م١٥٨٣/هـ٩٨١(هراة، وتوفى فى عام 
ومن أعماله تصویره تمیل شاب . مدرسة الصفویة الثانیةاشتهرت به ال

محفوظة فى . م١٧/هـ١١یرتدى مالبس فاخرة، ترجع إلى أوائل القرن 
  . متحف جامعة هارفارد

یعد رضا عباس من المصورین المسلمین ذوى : رضا عباسى*   
ًاألهمیة الخاصة فى تاریخ الفن اإلسالمى، فقد أثارت هذه الشخصیة كثیرا 

عن حیاته الشخصیة ال   ".لمناقاشات بین علماء اآلثار وتاریخ الفنونمن ا"
ًنملك لألسف ترجمة موثوقا بها، وعلى ما یبدو كان یعمل فیما بین سنة 

م وكان له دور هام لیس فقط فى مجال الفن ١٦٤٠م إلى ١٥٩٠
ولقد استطاع أن . التصویرى، ولكن فى معظم مجاالت الفنون األخرى

نى على مدرسة أصفهان، وأصبح طرازه الفنى هو طراز یضفى أسلوبه الف
  . ًهذه المدرسة بدال من طراز العصر الذى عاش فیه

 فى إیرانوعلى أیة حال فإن اسم رضا من األسماء الشائعة فى   
تلك الفترة أما عن اسم عباس فإنه یدل على أن حامله كان فى فترة من 

  .م١٦٢٨/م١٥٨٧الفترات فى خدمة الشاه عباس 

من المالحظات الفنیة فى أعماله "ً كثیرا ىولقد ترك لنا رضا عباس  
ما كان یثبت التاریخ الدقیق الذى رسم فیه " ًإلى جانب توقیعه، فغالبا

كان یذكر السبب الذى من أجله رسم هذا "ًتصویرته بالیوم والشهر وأحیانا 
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، أو فى أى مكان وفى أیة مناسبة ومن كان رأس هذا العمل" ًالعمل وأیضا
  . لمن رسم هذا العمل

وعلى أیة حال فإن الباحث یستطیع أن یدرك أن رضا عباسى   
بشخصیته الفنیة، األمر الذى جعله یترك لنا  "ًمغرماًكان معتزا إن لم یكن 

  ".فى معظم األحیان اسمه على أعماله الفنیة

على أیة حال فإن توقیعه هذا باإلضافة إلى مالحظاته التى كان   
لى صوره قد قدم لباحثى ومؤرخى الفنون خدمة كبیرة للغایة یتركها ع

تساعدهم فى أبحاثهم، ومما یدعو لألسف أن شخصیات فنیة أخرى هامة 
العامة على أعمالهم مثل بهزاد أو میرك لم یترك لنا مثل هذه المالحظات 

الفنیة، وقد خلط كثیر من علماء تاریخ الفن بین رضا عباسى المصور 
فى نفس الفترة الزمنیة "ً عباسى الذى كان یعمل خطاطا وبین على رضا
، وكان هناك خلط بینه وبین مصور آخر یدعى اقارضا "وفى نفس العمر

الذى رحل بدوره للهند وعمل هناك فى مرسم األباطرة المغول وخاصة فى 
م وفى نفس الفترة التى عاش شخصان ١٦٢٨- ١٦٠٥عصر جاهنیجیر 

  . یحمالن اسم محمد رضا

 أعمال رضا عباسى الفنیة كتب الكثیر، وعلى ما یبدو فإن وعن  
ًرضا عباسى كان قلیل اإلنتاج فى مرحلة شبابه، وكان فیما یبدو مقبال 
على الرسوم التخطیطیة والتوضیحیة، وال یعنى بالصور فى المخطوطات 

السابع (ثم دخل فى خدمة البالد فى بدایة القرن الحادى عشر الهجرى 
 فأضاف وزاد إنتاجه وتحسنت سیرته وأصبح له تأثیر )عشر المیالدى

  . عظیم فى الحیاة الفنیة بأصفهان
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ومما ال شك فیه أن رضا عباسى قد قام بتزویق مخطوطات   
ًتحوى أشعارا فارسیة باإلضافة إلى عدد من المخطوطات، على أن دوره 
مه الرئیسى كان بالنسبة لألوراق الفردیة التى كانت تحوى إلى جانب رسو

ًأیضا كتابات أولیة من كبار خطاطى عصره، ألصقت هذه األوراق األولیة 
فى كثیر من األحیان على ورق مقوى ثم جمعت على هیئة ألبومات، 

 سواء فى ١٥وكثیر من هذه األلبومات ظهرت بصفة خاصة فى القرن 
أو الهند اإلسالمیة ومن أعمال رضا عباسى صورة فى متحف برلین إیران 

ومن ، ٨.٥×سم١١.٥م وحجم هذه الصورة ١٩٤٣ا فى عام تم شراؤه
التصاویر التى تنسب لرضا عباسى صورة لشیخ مستریح وهى محفوظة 

، وتجمع هذه التصاویر معظم )٨٥لوحة (بالمكتبة األهلیة بباریس 
خصائص أسلوبه من قلة األشخاص وترك الزخارف الهندسیة والنباتیة 

غ التصویرى واالكتفاء بتزیین الخلفیة الدقیقة التى كان یزدحم بها الفرا
بشجرة مورقة أو غصن مزدهر ثم تفضیل الرسوم المؤلفة من عدة خطوط 

  . منحنیة على الرسوم التى تبهر األنظار بألوانها البراقة

یعد المصور معین من ألمع المصورین فى : معین مصور*   
ذلك أن مدرسة رضا عباسى، ولعله كان ألمع تلمیذ له على اإلطالق، 

ًأسلوبه وقدراته الفنیة كانت أوضح وأكثر دقة وجماال من أسلوب تالمیذ 
ًرضا عباسى اآلخرین، ولذا فقد كان مقربا إلى قلب أستاذه عن غیره من 

ًوعن حیاة معین الشخصیة ال نملك الكثیر، بل نكاد ال نملك شیئا . التالمیذ
كان ألنه م ١٦١٧ى على اإلطالق ویعتقد األستاذ كونل أن معین قد ولد ف

م وهذا یؤكد لنا أنه ١٦٣٥ مؤرخة فى ىقد رسم صورة ألستاذة رضا عباس
كان یعمل فى مرسم أستاذه فى هذه الفترة وآخر أعماله الفنیة تحمل تاریخ 
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م بحسب هذا التاریخ یكون معین قد رسم هذه الصورة وعمرة تسعین ١٧٠٧
ًعاما تقریبا ً .  

میذ رضا عباسى، من أعماله من تال: محمد قاسم التبریزى*   
، ترجع إلى عام )سیدة فى بالط أصفهان(تصویرة تمثل 

ترجع إلى عام " الضرب بالفلقة"م، وتصویره تمثل ١٦٤٠/هـ١٠٥٠
  . ، محفوظة فى متحف المتروبولیتان بنیویورك)م١٦٠٥/هـ١٠١٤(
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یقصد بالتصویر المغولى الهندى، ذلك الفن الذى ازدهر فى   
المغولیة فى الهند، والتى قامت بفضل جهود محمد ظهر الدولة عصر 

رة منذ الهند فترة زمنیة كبیتحكم الدین بابر، ولقد ظلت هذه األسرة 
  . )م١٨٥٨/هـ١٢٧٥( وحتى )م١٥٢٦/هـ٩٣٣(

وقبل أن نتطرق إلى األسالیب الفنیة فى المدرسة المغولیة الهندیة،   
رة المغولیة فى الهند، فنجد أن بابر قد سالبد لنا من الحدیث عن تاریخ األ

ووالده عمر شیخ میرزا الذى ، )م١٤٨٣/هـ٨٨٨(عام ولد فى مدینة فرغانة 
وهو ینحدر من ساللة تیمور، ویقال أن والده كان من ها، ًكان حاكما علی
وقد حكم بابر والیة فرغانة . جانكیز خان وأن أمه من ساللة ،ساللة تیمور

لنا بابر فى مذكراته أنه انتقل فى بالد  سنة، ویذكر ١٢بعد أبیه وعمره 
 ،عدیدة حتى أنه لم یصم شهر رمضان سنتین متتالیتین فى مكان واحد

على أن المصاعب التى جة للمصاعب التى كانت تواجهه، وذلك نتی
األمر واجهت بابر، كانت لها أكبر األثر فى تقویة شخصیته وصقلها، 

هار، ثم انتهى به دالذى مكنه من االستیالء على مناطق كثیرة مثل قن
األمر باالستیالء على منطقة البانجاب بعد أن انتصر على اللودین فى 

ًبابر بعد هذه الموقع أن یصبح حاكما لمنطقة ستطاع موقعة بانى بات، وا
ًشمال الهند، ولم یحكم بابر الهند طویال، إذ وافاه األجل سنة 

كن من القیام بإنشاءات عدیدة لقصر المدة م، ولم یت)م١٥٣٠/هـ٩٣٧(
  . التى حكمها
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الذى ورث ، )م١٥٣٠/هـ٩٣٧(ولقد جاء من بعد بابر ابنة همایون   
ًعبئا ثقیال، فقد  واجه العدید من الحمالت العسكریة التى انتهزت فرصة ً

الهجمات انتهت بهزیمة همایون، وهروبه إلى وفاة بابر، ویبدو أن هذه 
إیران، التى كان یحكمها فى ذلك الوقت طهماسب، وقد استقبل طهماسب 
ًهمایون استقباال كبیرا أنساه غربته، وقد قضى همایون وقته فى إیران فى  ً

واستطاع همایون . كة الفنیة التى كانت قائمة فى ذلك الوقتمشاهدة الحر
 والحق أن اإلیرانیین قد ساعدوه ،ًأن یجهز جیشا لیسترد عرشه المفقود

فترة إعادة عرشه، ولكنه لم یعیش لیجنى ثمار ما قام بعد بجیوش واستطاع 
به من مجهودات، فقد مات بعد أن انزلقت قدماه من على سلم المكتبة 

  . )م١٥٥٦/هـ٩٦٣( فى دلهى الملكیة

 /هـ١٠١٤(، حتى عام )م١٥٥٦/هـ٩٦٣(ر بولقد تولى أك  
ابن همایون الحكم بعد أبیه وعمره ال یتجاوز اثنى عشرة سنة، ، )م١٦٠٥

واستطاع مواجهة الموقف السیاسى والموقف الحربى، وقضى على كل 
كم، ًالحمالت المضادة التى كانت تقوم دائما حینما تتغیر شخصیة الحا

 أن یسیطر على زمام ولكن أكبر استطاع بحزمه وبمساعدة مستشاریه
ن یمد رقعة بالده فضم كشمیر األمور فى بالده، ویبدو أن أكبر استطاع أ

إلیه، ویعتبر أكبر أول إمبراطور مغولى یولد فى الهند، كما تزوج من أبنة 
 أطلق ، وحاول تجمیع األدیان فى دین واحد"جایبور"الراجا الهندى فى 

عباد "ً كما خصص مكانا للحوار الدینى أطلق علیه –" الدین اإللهى"علیه 
ومات بعد أن أضاف إلى الحیاة الفنیة فى الهند الشئ الكثیر، ، "خانه

وربما جاء ذلك نتیجة لفهم أكبر الصحیح لطبیعة البالد التى كان یقوم 
  . بحكمها وطبیعة شعبها



 -٢٨٧-

، وحتى عام )م١٦٠٥/هـ١٠١٤( عام وجاء بعد أكبر جهانجیر  
، الذى یعتبر من أهم حكام المغول فى الهند، یعتبر )م١٦٢٧/هـ١٠٣٧(

عصره عصر االستقرار الحقیقى، حیث عم السالم والرخاء أنحاء 
تولى الحكم بعد جهانجیر ابنه شاه جیهان حتى عام اإلمبراطوریة، و

الذى نعمت الدولة فى عهده بقدر كبیر من ، )م١٦٥٨/هـ١٠٦٩(
هان العصر الذهبى یویعبتر بعض المؤرخین عصر شاه ج. ستقراراال

هان على الحكم بعد یولقد تنافس أبناء شاه ج. للدولة المغولیة فى الهند
 وهم دار شیكو، وأورنجزیب، مراد، شجاع، وكان كل منهم یتولى ،وفاته

حیث كان یقسم رقعة . حكم أحد الوالیات كما هى العادة بین أمراء الحاكم
. أبنائه أو كبرا الشخصیات المقربة لهه إلى والیات یضع على رأسها بالد

ًأن یقضى علیهم جمیعا ویضع أباه فى السجن وأصبح واستطاع أورنجزیب 
فى قلعة أجرا ودفن بجوار جیهان  ومات شاه ،هو الحاكم المطلق فى البالد

زوجته ممتاز محل فى المقبرة المشهورة باسم تاج محل، وأمضى 
راع مستمر مع حركات العصیان التى قامت ضده، ب حیاته فى صأوزنجزی

ًولم یأتى شخصا قویا بعده .  العظام فى الهنداألباطرةوبوفاته انتهى حكم  ً
لیحكم البالد، بل خلفه شخصیات ضعیفة، مما جعل الوالة الذین یحكمون 

  . یعلنون استقاللهم عن الحكومة المركزیةالمختلفة الوالیات 

لخلفیة التاریخیة نتعرض لشكل فن التصویر فى وبعد هذه ا  
ن التصویر فى فولكن البد من التعرف على . المدرسة المغولیة الهندیة
حیث عرفت بالد الهند فن التصویر منذ فترات . الهند قبل العصر المغولى

سحیقة ومن ذلك الرسوم الجداریة التى كانت تزین كهوف أجانتا وجدران 
دوكیة، وأزدادت العنایة بتصویر المخطوطات بعد المعاب البوذیة والهن

ینقسم فن التصویر فى المدرسة ، و)م٩/هـ٣(دخول اإلسالم الهند فى القرن 
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التى حكم فیها المغولیة الهندیة إلى مراحل زمنیة تعاصر المراحل الزمنیة 
أن مرحلة بابر كانت تعتبر مرحلة استمرار األباطرة المغول العظام، فنجد 

ت اإلیرانیة فى التصویر المغولى الهندى وربما یرجع ذلك إلى التأثیرا
إعجاب بابر بالبیئة الفنیة اإلیرانیة وتأثره بها، باإلضافة إلى وجود عدد من 
ًالمصورین اإلیرانیین فى بالطه، ویقال أن بابر كان ناقدا فنیا وكان یتذوق  ً

  . ماسبًفن التصویر على الرغم من أنه لم یكن رساما مثل الشاه طه

ویعتبر عصر همایون المرحلة األولى فى النهضة الفنیة ونعلم أن   
له الفرصة لالحتكاك المباشر بالنهضة الفنیة اإلیرانیة همایون قد أتیحت 

فى فترة وجوده فى إیران، وأحضر معه بعد عودته إلى بالده المصور عبد 
 أكادیمیة ومیر سید على والتبریزى، وطلب منهما تأسیسالصمد الشیرازى، 

  . فنیة مثل التى رآها فى إیران

ومن أهم األعمال التى أنتجت فى المرحلة المبكرة من عمر   
وهى قصة " حمزة نامه"المدرسة المغولیة قصة األمیر حمزة المعروفة باسم 

تجمع بین حقائق التاریخ وخیال الفنان وقد قاموا بتصویرها على القماش 
ًا یستخدمون القماش بدال من الورق ألن  لوحة، وكانو١٢٠٠فیما یقرب من 

ًالقماش یتبقى أطول مدة من الورق، نظرا لحرارة الجو وقد بقى من هذه 
العالم وخاصة متحف الفن المصورات نحو مائة صورة موجودة فى متاحف 

بفینا ومتحف فكتوریا وألبرت وبعض المجموعات الخاصة فى انجلترا 
  . والهند

 وأنه كان یستمع ،قصة حمزة نامهبًا ویبدو أن أكبر كان مغرم  
إلیها، ویرجع بعض مؤرخوا الفنون بأن تصویر هذه القصة قد تم فى 
عصر همایون وأكبر ألنهما اشتركا فى رعایة المجمع الفنى الملحق 
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بالقصر، وكان أكبر یمیل إلى جمع العلماء حوله، وكانت مجالسه تجمع 
  . بین رجال الدین والفقهاء والعلماء

 أكبر بالحركة الفنیة بصفة عامة وبفن التصویر مدو أن اهتماویب  
بصفة خاصة جعله یكتب فى مذكراته بعض المالحظات عن حكم اإلسالم 
فى التصویر، ویذكر أكبر فى مذكراته أن المصور هو أكثر الناس 
ًإحساسا بوجود الخالق سبحانه وتعالى، ذلك أن المصور حینما یعجز عن 

له وصوره، یتذكر قدرة هللا سبحانه وتعالى الذى وهب نفخ الروح فى تماثی
وبصفة عامة فإن أكبر یعتبر من أهم رعاة الفنون فى . الكائنات الحیاة

 المدرسة المغولیة الهندیة، وذكر لنا أبو الفضل وزیر أكبر أن اإلمبراطور
برسم صور القادة والحكام وحفظها فى وأغرم بالصور الشخصیة كان یهتم 
وكانت هذه األلبومات بمثابة سجالت یعتمد علیها فى اإلدارة ألبومات، 

ومن أشهر إنتاج المرحلة األولى من عمر المدرسة المغولیة الهندیة 
  . بالمتحف البریطانىأنوارى سهیل المحفوظ مخطوط 

ومخطوطة أكبر نامة المحفوظة بالمتحف البریطانى ومتحف   
 وكذلك ، من الصور الشخصیةفیكتوریا وألبرت، هذا باإلضافة إلى العدید

  . صور الحیوانات والطیور

الواضح بالصور وأما مرحلة جاهنجیز فیبدو فیها االهتمام   
وقد بلغت مدرسة التصویر المغولى أوج ازدهارها فى عهد  ،الشخصیة

 ین وذكر فى مذكراته المعروفة للفن ویشجع الفنانًمحبا نجیر، ألنه كان اهج
لكثیر من الفنانین، وكان على درایة كبیرة بفن باسم توزك جهانجیرى عن ا

ًفقد كان مولعا بالعمارة اإلسالمیة أكثر من جیهان ، أما شاه التصویر
محل بمدینة  وقد بنى المقبرة المعروفة باسم تاج ،اهتمامه بفن التصویر
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ًكما قام ببناء المسجد الجامع بدلهى، علما بأن ًأجرا، لزوجته ممتاز محل، 
عمارة لم یمنع عنایته بفن التصویر ویقال أنه استدعى الفنان اهتمامه بال
 للعمل فى مجمع الفنون فى الهند، ومن أهم المخطوطات التى محمد زمان

- ١٦٥٦/هـ١٠٦٨-١٠٦٧(مؤرخة بعام " شاه جیهان نامة"تنسب لفترة 
، تمثل )٨٦لوحة (فى متحف الفریر بواشنطن، ومن تصاویرها ) م١٦٥٧

  . جال الدینشاه جیهان یستقبل ر

وأما فیما یتعلق بالمرحلة األخیرة من عمر المدرسة المغولیة   
فنجد أن أورنجزیب لم یكن من رعاة الهندیة ونقصد بها مرحلة أورنجزیب، 

ًالفنون الذین أغدقوا األموال على المصورین، بل كان متعصبا ضدهم ولذا 
ام األقالیم، اضمحل اإلنتاج الفنى وبدأت هجرة داخلیة للفنانین نحو حك

ویر تتمیز بالطابع المحلى، فى التصوبالتالى ظهرت بوادر مدرسة جدیدة 
أسطوریة من الفلكلور الشعبى، ویبدو أن ى تناول موضوعات خاصة ف

انصراف األباطرة عن رعایة الفن ولجوء الفنان إلى األمراء وحكام األقالیم 
المحلیة المدارس أدى إلى تنوع الموضوعات التصویریة، ومن المالحظ أن 

الهند كانت موجودة قبل دخول المغول للهند، كما أن هذه فى فى التصویر 
كانت فى الوقت نفسه معاصرة للمدرسة المغولیة ومتأثرة المدارس المحلیة 

بأسالیبها، ألن المدرسة المغولیة كانت فى العاصمة، وكان میدان انتشار 
وضوعات التصویر الهندى المدارس المحلیة هو األقالیم، ولذا كانت م
   .حسب المدرسة المغولیة، هى موضوعات البالط
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  ممیزات تصاویر المدارس المحلیة

المحلیة تتناول الحیاة االجتماعیة المدارس كانت موضوعات 
الیومیة، األساطیر الهندیة القدیمة، كما اهتمت هذه المدرسة بتصویر 

 كما ، وخریف،وربیع ، من شتاء وصیف،الطبیعة الهندیة وفصول السنة
تمیزت هذه المدرسة باأللوان البراقة الزاهیة التى كانت تزخرف مالبس 
األشخاص فى تصاویر هذه المدرسة، والمالحظ أن الفنانین فى هذه 
المدارس المحلیة لن یهتموا بترك توقیعاتهم على إنتاجهم الفنى، ومن 

اء بالمقارنة المالحظات الهامة فى هذه المدرسة كثرة عدد رسوم النس
بالمدرسة المغولیة، وأغلب صور النساء كانت ترسم جانبیة أو فى وضع 

  . ثالثیة األرباع

  التأثیرات األوروبیة فى التصویر الهندى* 

ینبغى أن نذكر أن المدرسة المغولیة الهندسة قد تأثرت بمؤثرات   
ات فنیة متنوعة مثل المؤثرات اإلیرانیة التى سبق الحدیث عنها والمؤثر

األوربیة، والمالحظ أن المؤثرات األوربیة وجدت طریقها إلى الهند منذ 
عصر أكبر، الذى كان یتلقى هدایا فنیة متنوعة من البعثات التبشیریة التى 

ویروى أن أكبر كان یطلب نسخ صور كانت تحضر إلى الهند فى عصره، 
مه السیدة من هذه الهدایا وخاصة تلك الصور التى تتعلق بالسید المسیح وأ

مریم العذراء، أو ما یتعلق منها بسیدنا موسى، ویقال أن كثیر من الرحالة 
وقد رأینا األمر نفسه . قد شاهدوا هذه اللوحات فى قصر اإلمبراطور أكبر

عند جهانجیر الذى كان یتلقى بدوره صور أوربیة متنوعة، وكان یأمر 
الهتمام بالصور الشخصیة الفنانین الهنود بتقلیدها ونسخها، كما أن ازدیاد ا

ویبدو . ًفى عصره كان یعتبر أثرا من آثار األوربیین على الفنون الهندیة
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، الذى جاء إلیه جیهانر شاه صأن التأثیرات األوربیة قد استمرت فى ع
  . الفنان محمد زمان من إیطالیا، وبالتالى ترك بصماته على الفنون الهندیة

  هندیةالمصورون فى المدرسة المغولیة ال

 من مصورى المدرسة المغولیة الذین نقلوا بعض :میر سید على*   
التقالید الفنیة اإلیرانیة إلى التصویر الهندى، لقبة اإلمبراطور همایون بـ 

وقام هو وعبد الصمد الشیرازى باإلشراف على المجمع الفنى " نادر الملك"
نود الملحق بالقصر، ومن أعماله اشتراكه مع مائة مصور من اله

، "حمزة نامة"واإلیرانیون فى إعداد أضخم مخطوطة مزوقة بالتصاویر وهى 
لى التى انتهى اإلعداد منها فى عصر اإلمبراطور أكبر، باإلضافة إ

- ١٥٦٥/هـ٩٧٨-٩٧٣(، ترجع إلى عام "والدة میر مصور"تصویره تمثل 
ً، وكذلك تصویرة تمثل رجال جاثیا على ركبته وساندا خده على )م١٥٧٠ ً ً

  ).م١٥٨٠-١٥٧٠/هـ٩٨٨(فه، مؤرخة بعام ك

". شرین قلم"لقبة اإلمبراطور همایون بـ : عبد الصمد الشیرازى*   
-٩٥٧(ترجع إلى عام ". آل البیت التیمورى"من أعماله تصویره تمثل 

  . ، محفوظة فى المتكبة البریطانیة بلندن)م١٥٦٠- ١٥٥٠/هـ٩٦٨

مل فى بالط ابن عبد الصمد الشیرازى، وقد ع: محمد شریف*   
ومنحه لقب " جهانجیر"، كما عمل فى بالط اإلمبراطور "أكبر"اإلمبراطور 

، ومن تصاویره المنفذة حسب األسلوب الفنى اإلیرانى تصویرة "أمیر معظم"
-٩٧٠من مخطوط خمسة نظامى، المؤرخ بعام " لیلى والمجنون"تمثل 
  . ومحفوظ فى مجموعة كیر. م١٥٧٧- ١٥٦٢/هـ٩٨٥

وقد تتلمذ . ر المؤرخ أبو الفضل أنه فاق أقرانهذك: داسونت*   
وأشتهر برسم الصور " عبد الصمد الشیرازى"على ید المصور اإلیرانى 
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" طوطى نامة"الشخصیة، ومن أعماله الموقعة تصویرتین من مخطوط 
وتصویرة فى قصص الببغاء، محفوظ فى متحف كلیفالند للفن فى أمریكا، 

، بعضها )م١٥٨٦-١٥٨٢/هـ٩٩٤-٩٩٠(مخطوط الروزنامة، مؤرخ بعام 
محفوظ فى متحف مهراجا ینجنج، وله ثمانیة تصاویر موقعة فى مخطوط 
تیمور نامة، ویبدو فى أعماله تأثره بالتقالید الهندیة الممزوجة بالتأثیرات 

  . وخاصة فى قواعد المنظور. األوربیة

 ، واشتهر بتمثیل"عبد الصمد الشیرازى"تتلمذ على ید : باسوان*   
ومالبسهم، ومحاكاة الطبیعة فى رسم مالمح األشخاص المناظر البریة، 

الخلفیة، ومن أهم أعماله المشاركة والتوفیق فى اختیار األلوان وتخطیط 
-١٥٦٢/هـ٩٨٥- ٩٧٠(فى إعداد تصاویر مخطوط المنظومات الخمس 

ومنها " أكبر نامة"، فى فیكتوریا وألبرت بلندن، وتصاویر مخطوط )م١٥٧٧
ًة تمثل اإلمبراطور أكبر یروض فیال شرسا تصویر ، حیث )٨٧لوحة (ً

مولد غازان "باإلضافة إلى تصویره تمثل . یظهر أسلوبه الهندى الخالص
  . ، متحف ور شتر للفن)م١٥٩٦/هـ١٠٠٥(ترجع إلى عام " خان

تفوق فى رسم الحیوانات، ورسم الطبیعة ومن أهم : مسكین*   
، ترجع إلى سنة )٨٨لوحة  ()سفینة نوح(أعماله تصویره تمثل 

وینسب لهذا . فى متحف الفریر للفن بواشنطن، محفوظة )م١٥٩٠/هـ٩٩٩(
مؤرخ فى عام " جلستان لسعدى"المصور تصویره من مخطوط 

الشاعر "م، محفوظ فى المكتبة البریطانیة بلندن، تمثل ١٦٠٠/هـ١٠٠٨
، محفوظة فى متحف لوس "سعدى یخطب بالجامع األموى بدمشق

فى تصویره من مخطوط " شنكار"س للفنون، كذلك شارك المصور أنجلو
إلقاء أدهم خان "، محفوظ بمتحف فكتوریا وألبرت بلندن، تمثل "أكبر نامة"

  ".قاتل إتكاخان بناء على تعلیمات أكبر
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إال أنه أصبح زائع " أكبر"عمل فى بالط اإلمبراطور : منصور*   
حیث " نادر الملك"لقبه بـ  الذى "جهانجیر"الصیت فى عهد اإلمبراطور 

ٕواظهار تفاصیلها، والتعبیر عن تمیز فى رسوم الطیور والحیوانات، 
، مؤرخة بعام "طائر الكركى"لك فى تصویره تمثل ونشاهد ذ. حركاتها
ًم، محفوظة فى متحف فوج للفن، وأیضا تصویرة تمثل ١٦١٠/هـ١٠١٩

ًحمارا وحشیا" محفوظة فى ) ٨٩لوحة (، )م١٦٢١/هـ١٠٣١(، مؤرخة بعام "ً
  . متحف فكتوریا وألبرت بلندن

یمتاز أسلوبه بالتجسیم، ورماعاة قواعد المنظور، ورسم : منوهر*   
العمائر والحیوانات، والبراعة فى مزج األلوان، ومن أعماله تصویره ترجع 

ٕم تمثل اإلمبراطور أكبر والى جانبه ابنه ١٦٠٠/هـ١٠٠٩إلى حوالى 
ر، وینسب إلیه تصاویر فى مرقعة األمیر األمیر سلیم الملقب بجهانجی

  . دارشكوه، محفوظة فى المكتبة األهلیة بباریس

ویرجع إلى " أقارضا"هو ابن المصور اإلیرانى : أبو الحسن*   
من أهم المصورین فى عصر جهانجیر، الذى لقبه بـ مدینة مشهد، ویعد 

ملوك ، وقد اشتهر بنسخ المنحوتات األوربیة، وصور ال"نادر الزمان"
جهانجیر یحلم "ورسم الصور الشخصیة ومن أهمها تصویره تمثل والنبالء، 

-١٦١٨/هـ١٠٣٢- ١٠٢٧(، مؤرخة بعام "بمجئ خصمه الشاه عباس
  . ، محفوظة فى متحف الفریر بواشنطن)م١٦٢٢

هذا باإلضافة إلى عدد من المصورین الذین أثروا المدرسة   
شتر، لعل الل، محمد نادر فروخ بك، ب) میكند(المغولیة فى الهند مثل 

راجع (ة بانو، شاهیفة بانو یالسمرقندى، دولت، بیباج، بالجند، بیتثسثر، رق
محمود إبراهیم حسین، موسوعة الفنانین المسلمین، الفنان فى العصور 
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ًاإلسالمیة، وأیضا منى سید على، فنانون فى مراسم أباطرة المغول فى 
  ).الهند

لى فى الهند یعتبر من أهم المدارس وهكذا نجد أن التصویر المغو  
الفنیة اإلسالمیة سواء فى تنوع إنتاجها أو فى تعدد المؤثرات التى وقعت 

  . علیها

  



 -٢٩٦-

îÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <

†èç’jÖ]<îÊ<íéÞ^ÛnÃÖ]<í‰…‚¹]< <

زمن بلغت ما یزید على عاشت المدرسة العثمانیة فترة طویلة من ال  
رة من المخطوطات المزوقة ثالثة قرون، أنتج خالل هذه الفترة أعداد كبی

بالصور، ولكن بالرغم من هذه الحقیقة إال أننا نالحظ أول ما نالحظ على 
ًالتصاویر العثمانیة أن الموجود منها خارج تركیا قلیل جدا فمعظمها موجود 
فى تركیا سواء فى طوبقابوسراى، أو فى المكتبة السلیمانیة، أو فى مكتبة 

ف، باإلضافة إلى مجموعة أخرى موجودة فى السلطان أحمد أو مكتبة الوقا
متحف الفنون التركیة واإلسالمیة، وغیرها من المكتبات، وربما یرجع ذلك 

  . لعدة أسباب منها

 التصویر العثمانى مدرسة ملكیة نشأت لتخدم البالط سةتعتبر مدر  
السلطانى فقط، حیث كانت معظم المخطوطات تعد لألمراء والسالطین 

لذلك كانت تحفظ فى خزانات خاصة داخل القصور الملكیة،  وعلیة القوم،
حتى أن مدرسة التصویر العثمانیة لم تنتشر فى أنحاء اإلمبراطوریة 

ود جالعثمانیة أو فى الوالیات التى خضعت للعثمانیین، على الرغم من و
  . تأثیرات للعمارة والفنون بعكس التصویر

تبطین بالنقش خانة أو إن مجموعة المصورین العثمانیین كانوا مر  
المرسم السلطانى، ولم ینتقل منهم أحد إال القلیل النادر إلى األقالیم 

  . األخرى

أن هذه المخطوطات ظلت حبیسة الخزائن، إذ أنه بعد دخول   
األتراك الحرب العالمیة األولى والثانیة وهزیمتهم خافوا على تراثهم الفنى 
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رض ولم تخرج إلى النور إال كبیرة حفظت تحت األفوضعوه فى صنادیق 
  . منذ فترة قصیرة

ًفى المقابل نجد أن التصویر اإلیرانى كان له مدرسة منتشرة جدا   
وقد لعب فى العالم اإلسالمى نتیجة انتقال المصورین من مكان آلخر، 

  . أمثال هؤالء المصورون دور كبیر فى تأسیس المدرسة التركیة والهندیة

  عثمانىبدایات دراسة التصویر ال

كانت أولى الدراسات الخاصة بالتصویر العثمانى ما قام به   
تصاویر "متحف المتروبولیتان ثم متحف لوس أنجلوس بطبع كتاب بعنوان 

المخطوطات والرسوم العثمانیة فى نیویورك، وهى مجموعة تضم من نهایة 
  ".القرن الخامس عشر المیالدى حتى القرن التاسع عشر المیالدى

بطبع كتاب عبارة عن مقدمة عن مجموعة  Wilkinsonثم قام   
م وقد ١٩٥٨شیستربیتى الخاصة بالتصاویر والمخطوطات العثمانیة عام 

إن المعروف عن التصویر العثمانى قلیل وغیر كافى "ذكر فى هذا الكتاب 
ًلكى تتبع تاریخه وكثیر من الرسوم والصور والمخطوطات ال یزال موجودا 

  ". عثمانیةفى مكتبات الدولة ال

" مدخل فى التصویر التركى القدیم"ثم قام اتنجهاوزن بعمل كتاب   
لعل السبب الجوهرى وراء إهمال فن "م وذكر فى هذا الكتاب ١٩٦١عام 

التصویر العثمانى أن الموجود منه فى المتاحف والمكتبات األوربیة قلیل 
 أقلها ًجدا، ومن المحتمل أن تكون مكتبات ومتاحف الوالیات المتحدة

نصیب فى ذلك، كما أن المجموعة الكبیرة من المخطوطات والصور ال 
" التصویر العثمانى" فى كتابه Owens، وقد ذكر "تزال موجودة فى تركیا
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إن الجزء األكبر من المجموعة الفنیة من المخطوطات "ًقائال . م١٩٦٣
  ".الموجودة فى استانبول لم تلقى فى الماضى عنایة كافیة

فى دراسة بعنوان الفن م قال اتنجهاوزن ١٩٦٦ وفى عام  
تعتبر المخطوطات والتصاویر التركیة أقل المواد "اإلسالمى، حیث ذكر 

الفنیة المتبقیة من كافة مدارس التصویر اإلسالمى فى المجموعات الغربیة 
فإن أكبر جزء منها محفوظ فى اسطنبول، وبصفة خاصة فى قصر 

  .طوبقابوسراى

بحث فى مجلة متحف " أرنست"عمل م ١٩٦٨وفى عام   
ال یزال التصویر التركى " قال فیه ٦٨المتروبولیتان فى العدد الدورى ینایر 

غیر مألوف خارج تركیا، والقلیل منه نشر فى الغرب، كما أن القلیل من 
  . التصاویر العثمانیة وجد طریقة فى المجموعات األوربیة

وجیل باحثین الغربیین، وبعد فترة الستینات بدأ یظهر جیل من ال  
من الباحثین األتراك أنفسهم مثل أرسفان، أصالنبا، أمیل اسن وغیرهم ثم 
بدأ الباحثون العرب منذ بدایة السبعینیات حتى اآلن فى االهتمام بهذه 

  . المدرسة وممیزاتها ومصوریها

تعد دراسة المخطوطات العثمانیة المزوقة بالصور أكثر النماذج   
لكیة أو السلطانیة التى تلقى الضوء، أو توضح الروح فى الفنون الم

الخالقة المتمیزة، وكذلك على المجتمع واألحوال السیاسیة فى العالم 
. العثمانىالسلطان ، وكذلك توضح الرعایة التى كانت تلقاها من ىالعثمان

فعمل واحد یكشف لیس فقط التذوق أو الطموح الذى تحقق من خالل هذه 
  .  االجتماعیة والتنظیمات اإلداریة فى عصرهاًأیضا النواحىالرعایة، ولكن 
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وقد مر تطور فن تزویق المخطوطات العثمانیة بست مراحل كل   
  . واحدة لها سماتها المستقلة

، وبایزید "الفاتح"تحت حكم محمد الثانى " التمهیدیة"السنوات األولى  -
  ).م١٥٢٠ – ١٤٥١(الثانى، وسلیم األول 

وسلیم الثانى ) القانونى(یة تحت حكم سلیمان األول المرحلة االنتقال -
 ).م١٥٧٤-١٥٢٠(

تحت حكم مراد الثانى ومحمد الثالث " فترة األصالة"الفترة الكالسیكیة  -
 ).م١٦٠٣-١٥٧٤(

الفترة الكالسیكیة المتأخرة التى تلتها فترة االنهیار، بقیة القرن السابع  -
 . عشر المیالدى

 فى عهد أحمد الثال ثوأتباعه "ترة اإلحیاءف"الفترة الكالسیكیة الثانیة  -
 .خالل النصف األول من القرن الثامن عشر المیالدى

  . الجزء األخیر یمتد حتى قیام الجمهوریة -

ترجع أصول هذه المدرسة إلى دولة السالجقة التى سبقت قیام   
  . الدولة العثمانیة فى آسیا الصغرى

یرة من أمالك الدولة ولقد قامت الدولة العثمانیة على أجزاء كب  
السلجوقیة، وتوسعت دولة آل عثمان وامتدت حتى وصلت إلى نهر 

ًشماال، وحدود فینا، كما امتدت إلى بالد الشام ومصر والعراق، الدانوب 
  . وشبه جزیرة العرب والیمن كما بسطوا نفوذهم على شمال أفریقیا

أكتاف وعلى الرغم من قیام المدرسة العثمانیة فى التصویر على   
مجموعات متنوعة من الفنانین اإلیرانیین وغیرهم من البالد التى تأثرت 
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إال أن هذه المدرسة قد تمیزت بمیزات عدیدة بنفوذ العثمانیین السیاسى، 
عامة إلى الواقعیة فى تناول موضوعاته منها اتجاه الفنان التركى بصبغة 

نجد أن الفنان التصویریة، وبمقارنة ذلك بأسالیب التصویر اإلیرانیة 
اإلیرانى كان یرسم قصص الشهنامة واألشعار الفارسیة القدیمة التى لم 

بمعنى أنه كان یعاصرها أو یرى أحداثها ووقائعها، ولذا فقد صورها خیالیة 
یقرأ النص ویقوم بتصویره من الذاكرة، بینما كان المصور التركى فى 

أما . شاهده من وقائعالعصر العثمانى یرسم كل ما یراه من أحداث وما ی
ما استخدمه الفنان التركى من ألوان فكان األحمر والقرمزى واألزرق الفاتح 

واألخضر واألصفر، وكان الفنان دائم المحاولة فى إكساب صورة والداكن 
ٕاأللوان الطبیعیة لألشیاء التى یصورها، واذا قارنا ذلك بالمصور اإلیرانى 

 لعناصره الفنیة، بل كان یهتم بجمال نجده ال یلتزم باأللوان الطبیعیة
  . الصورة ورونقها أكثر من اهتمامه باستخدام ألوان واقعیة لعناصر صورته

ًومن ممیزات التصویر العثمانى أیضا اتجاه الفنان لرسم صوره   
  . على اتساع كبیر یذكرنا بالصور الجداریة فال نجد ازدحام فى التصویرة

ثمانى على دراسة واضحة بقواعد كما كان المصور فى العصر الع  
 وال عجب فى ذلك فوجود مركز المدرسة العثمانیة ، والبعد الثالث،المنظور

جعل المصور العثمانى یتأثر بالمؤثرات األوروبیة الرئیسى فى أوروبا، 
قرنین الخامس عشر والسادس الوخاصة تلك المؤثرات التى سادت فى 
ًیة فى ذلك الوقت كانت تتم وفقا عشر، ومن المعروف أن التصاویر األورب

لقواعد المنظرو، ونالحظ أن المصور العثمانى اتجه إلى رسم الموضوعات 
الجغرافیة والمتعلقة بعمارة الطرق والدروب والتى كان یلجأ الفنان فیها إلى 
رسم الكثیر من معالم هذه المدة للداللة علیها، ومن المدن التى رسمها 

  . قونیة، مكة والمدینةطنبول، المصور التركى بكثرة اس
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ومن الممیزات الهامة للتصویر العثمانى رسم المالبس التركیة   
الواقعیة، فالعمارة التركیة، والمالبس التى تلبس فوق الجسم، كلها كانت 

العثمانیة عن الصور تنفذ بدقة واضحة وواقعیة، ویمكن القول أن تمیز 
التى یرتدیها األشخاص فى هذه ًغیرها من الممكن أن یتم وفقا للمالبس 

  . المحفوظات

وتعبر الصور الشخصیة العثمانیة من أهم ممیزات المدرسة   
التركیة العثمانیة، ولقد وصلنا صور القادة والسالطین وكبار رجال الدولة، 

هذه الرسوم ترسم جانبیة، وفى بعض األحیان نجد السلطان وكانت أغلب 
  .  نشاهده على كرسى العرشًیمسك بیده زهرة أو كتاب وأحیانا

كما نالحظ أن الصور العثمانیة خالیة من صور نساء السالطین   
  . وبناتهم ولم یظهر بها إال النساء العازفات والموسیقیات

ًولقد كانت الصور العثمانیة سجال هاما لكل المناسبات    ً
، فعلى سبیل المثال قام المصور برسم السفراء والسیاسیةاالجتماعیة 

جانب بمالبسهم األوربیة، واحتفاالت توقیع المعاهدات، كذلك مشاهد األ
الحروب والمعارك، واالحتفاالت الخاصة بختان األمراء، وأعیاد میالدهم، 

  . ومواكب أصحاب الحرف والصنائع

وبصفة عامة یمكن القول أن الصور اآلدمیة العثمانیة كانت معبرة   
 المشاهد رؤیة حاالت الخوف عن الحاالت النفسیة لصاحبها، ویستطیع

ًعلما بأن المصور التركى فى العصر والفزع والحزن بوضوح شدید، 
العثمانى لم یستطع أن یوزع األضواء على الصورة وخاصة فى التصاویر 

  . التى یعبر بها عن اللیل
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وبعد أن استعرضنا أهم ممیزات المدرسة العثمانیة فى التصویر   
  . أثرت بها هذه المدرسةألهم المؤثرات التى تنعرض 

ومن أهم المؤثرات كانت التأثیرات اآلسیویة، وال شك أن التصویر   
العثمانى قد تأثر بفنون التصویر فى آسیا الصغرى فى العصور التى 
سبقت العصر العثمانى، ولعل أبرز هذه العصور هو العصر السلجوقى، 

داد للمدرسة وتعتبر المرحلة األولى من عمر المدرسة العثمانیة امت
السلجوقیة، المؤثرات الصینیة، وقد جاءت السلجوقیة، وتلى تلك المؤثرات 

. هذه المؤثرات الصینیة مع القبائل الرحل من شرق آسیا إلى وسطها
المصور العثمانى محمد سیاه حكم وتتضح التأثیرات الصینیة فى إنتاج 

  . وخاصة فى اتجاهه إلى طابع الواقعیة والقرب من الطبیعة

 التأثیرات التى وقعت على اإلیرانیة من أهم أنواعوتعتبر المؤثرات   
ًالمدرسة العثمانیة، وخاصة أن إیران كانت مركزا هاما  من مراكز اإلنتاج ً

الفنى، ویعتبر بعض المؤرخون التصویر التركى فى العصر العثمانى فرع 
  .من فروع التصویر اإلیرانى

ابقة نجد أن التأثیرات األوربیة ٕوالى جوار المؤثرات اآلسیویة الس  
، ولقد كانت ١٧، ١٥كانت واضحة فى منتجات الفن العثمانى بین القرن 

اسطنبول مزار لكثیر من الفنانین األوربیین الذین كانوا یقومون برسم صور 
  . ًشخصیة للسالطین، فضال عن رسم صور للمناسبات المختلفة

تصویر العثمانى، وبعد أن عرضنا للمؤثرات المختلفة على ال  
نعرض ألشهر المنتجات الفنیة العثمانیة، وتعتبر األلبومات التى تحتوى 
على رسوم وصور، ونماذج للخطوط العربیة من أهم ما تركه لنا الفنان 



 -٣٠٣-

مجموعات الصور التى رسمها محمد سباء حكم وتعتبر العثمانى، 
  . لهذه المدرسةوالمحفوظة فى ألبومات من النماذج المبكرة 

 لنا الفنان العثمانى مخطوطات متنوعة من أشهرها منازل كما ترك  
نامه وتصور أماكن ومدن تركیة، فنرى الفنان یعبر فیها عن تخطیط المدن 
وطرقها واألنهار والقصور والمنازل ومن أشهر تلك الصور صور مدینة 

والقرن الذهبى، والطریق إلى األراضى المقدسة، وتعتبر اسطنبول 
شهنامة من أبرز ما تركه لنا المصور العثمانى، وقد تم مخطوطة ال

تصویرها فى عصر مراد الثالث وهى مكتوبة باللغة الفارسیة، وتعتبر هذه 
المخطوطة المزوقة بالتصاویر من أهم المصادر التاریخیة عن حكم آل 

  . عثمان وحروبهم

كما أنتج الفنان العثمانى مخطوطات تعرض فیها لحیاة السالطین   
ومن أشهرها سیرنامة مراد الثالث، وفیها وصف " بسیرنامة"انت تعرف وك

واحتفاالته التى كانت تظهر قوة الدولة ورخائها أمام العالم، وقد لحیاته 
اشترك فى رسم هذه المخطوطة عدد كبیر من الفنانین العثمانیین، ویعتبر 

عصر أحمد من أهم المنتجات الفنیة التى وصلتنا من الألبوم السلطان 
كما یتضمن هذا ره،  صو٣٦العثمانى، ویحتوى ألبوم أحمد األول على 

  . األلبوم عدد كبیر من الصور الشخصیة لألمراء والراقصات

ومن المنتجات الفنیة الهامة كتاب االحتفاالت الخاص بالسلطان   
أحمد الثالث، والتى قام بكتابتها المؤرخ وهبى بمناسبة ختان ابن السلطان 

، وقام برسمها المصور لونى، وال شك أن لونى لم یقم م١٧٢٠الصغیر 
بهذا بمفرده، بل ساعده فى ذلك عدد من المصورین ویقال أن هذه 
االحتفاالت كانت تهدف إلى التخفیف عن الناس بعد حادثة زلزال مشهور، 
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ى فى رسم مواكب نوقد أقیمت هذه االحتفاالت لمدة أسبوعین، وقد نجح لو
  . م، وقد ظهر علیهم تعبیرات السرور والبهجةالحرفیین بمالبسه

  ومن أهم المصورین فى المدرسة العثمانیة

لقد تمیزت المخطوطات العثمانیة الشهیرة بأنه كان یصدر لها أمر 
سلطانى بتألیفها، ویمكن التأكد من ذلك من خالل فواتح المخطوطات، 

  ".ان فالنبرسم الخزانة السلطانیة، وبأمر السلط"ًفنجد دائما عبارة 

وكان البد أن تقدم نماذج من كتابات المؤلف وتصویر المصور   
فعلى سبیل المثال نجد . ألخذ الموافقة من السلطان على إنتاج المخطوط

) م١٥٨١/هـ٩٨٨(المؤرخ بعام ) شاهنامة سلیم خان(فى مقدمة مخطوط 
سراى باستانبول، نجد أن أسباب تألیف لقمان ووالمحفوظ فى متحف طوبقاب

الشاهنامجى األول بالقصر لهذا المخطوط، وكیف أن قدم نماذج من 
ًكتاباته إلى السلطان وشیخ اإلسالم لیأخذوا موافقتهما، وذكر لقمان أیضا 
أن المصور والخطاط البد من أن یقدما نماذج من عملهما قبل السماح 

  .لهما بالتنفیذ

حة من ومن خالل ذلك یمكن القول أنه البد من أخذ موافقة صری  
وبعد إكمال . السلطان بعد عرض النماذج الكتابیة والخطیة والتصویریة

النص كان یعد ورق المخطوط وعند تجهیزه یعطى للخطاطین ثم لرسامى 
الهوامش ومزخرفیها ثم للمصور حیث یصور داخل الفراغ األبیض الذى 
ن یترك لهذا الغرض، ویشرع بعد ذلك فى زخرفتها وتلوینها، وعلى الرغم م

ًأن المؤلف والخطاط والمصور یعمل كال منهم منفصال عن اآلخر، إال أن  ً
  .بعض األعمال تتطلب عملهم مجتمعین
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وكان المصورون یعملون تحت رئاسة وتوجیه أستاذ یطلق علیه   
(Nakkash base, Iserrakkas) ویبدو أن هذا النقاش باش كان یخطط 

ن تالمیذه ومساعدیه لكل صورة من المخطوط ثم یقسم الموضوعات بی
لتوضیحها بالصور فینشأ أسلوب متألف له ممیزات معینة، ولكن فى هذه 
الحالة یصعب نسبة الصور إلى أحد ممن اشترك فى تصویر هذا 
المخطوط، وخاصة أنه ال یوجد على معظم المخطوطات العثمانیة توقیع 

  .باسم المصور

 باستانبول قد سراىوولكن الوثائق التى یحتفظ بها متحف طوبقاب  
أسهمت فى الكشف عن مصورى المرسم السلطانى الذى ذكر أسماء 

أهل (الفنانین العاملین بالقصر الملكى، ومن أهم هذه الوثائق كتاب 
الذى ذكر أسماء الفنانین العاملین بالقصر الملكى تحت رعایة ) الحرف

م ١٥٢٥/هـ٩٣٢السلطان سلیمان القانونى وهناك وثیقة أخرى مؤرخة بعام 
جماعة (محفوظة فى قصر طوبقابىسراى تذكر أن مصورى المرسم یدعون 

ًتتكون من تسعة عشر مصورا، وأثنى عشر صبیا، وقد التحق ) نقاشان ً
حوالى عشرة من هؤالء الفنانین بالمرسم السلطانى أثناء فترة حكم بایزید 

  . الثانى

م فى متحف ١٥٤٥/هـ٩٥٢وهناك وثیقة أخرى مؤرخة بعام   
بى تقسم المصورین إلى قسمین الروم والعجم، والروم هم المصورون طوبقا

ًاألتراك، والعجم ذو األصل األجنبى، وذكر عدد الروم أربعة عشر مصورا، 
ًوعشرون طبیبا، والعجم أحد عشر مصورا هذا باإلضافة إلى عدد آخر . ً

من الوثائق التى تضمنت عدد المصورین داخل النقش خانة، منها مصدر 
، وذكر عدد مائه وست وعشرون أستاذ، )م١٥٥٧/هـ٩٦٥( بعام مؤرخ

ًوثمانیة صبیة مساعدین، وأیضا وثیقة أخرى مؤرخة بعام 
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ً، ذكرت أسماء تسعة عشر مصورا رومیا، وتسع أساتذة، )م١٥٥٨/هـ٩٦٦( ً
  .وأربعة مساعدین من أصل شرقى وغربى

وتقسم هذه الوثائق للمصورین الروم والعجم ال یعنى أن   
جموعتین عملتا منفصلتین، بل إنهما اشتركا فى رسم صور مخطوط الم

  .واحد، بل وفى صورة واحدة

أما فى مصر فلم یصل إلینا أسماء مصورین إال مصور واحد   
) األبوكالمیس" (تفسیر رؤیا یوحنا اإلنجیلى"وهو الذى قام بتزویق مخطوط 
  : وذلك یرجع لعدة أسباب منها

قت فى مصر فى العصر العثمانى هى أن معظم المخطوطات التى ذو
مخطوطات علمیة لم یكن الذوق الفنى على درجة عالیة بل الصور تشرح 

ومن . ًحتى أن صور المخطوطات القبطیة كانت تشرح المتن أیضا. المتن
  . أهم المصورین العثمانیین

  :  المصور نصوح المطراقى-

غیرة  الصVisokaهو نصوح السالحى المطراقى ولد فى مدینة   
 (Enderun)فى البوسنة، وتعلم فى مدرسة القصر الداخلیة اإلندرون 

- ٨٨٦(وترقى فى الوظائف حتى أصبح أغا بأمر السلطان بایزید الثانى 
وظل به حتى وفاته، ویعتقد أنه توفى فى عام ) م١٥١٢- ١٤٨١/هـ٩١٨
ًم، وكان نصوح المطراقى متعدد الذكاء فأصبح مؤرخا ١٥٦٤/هـ٩٧٢

ًحیث كان محاربا عظیما وحامال . ا كتب عن صناعة السیوفًوریاضیا كم ً ً
فلقب ) م١٦٥٦-١٥٢٠/هـ٩٧٤-٩٢٦(لسالح السلطان سلیمان القانونى 

  . بالسالحى
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كما عرف بالمطراقى نسبة إلى لعبة المطرقة التى اخترعها أثناء   
االحتفال بختان أبناء السلطان سلیمان القانونى األمراء مصطفى ومحمد 

ًوكان أیضا خطاطا ورساما نابغ الذكاء إلى . م١٥٣٠/هـ٩٣٧م وسلیم عا ً ً
  .أقصى حد

وكان نصوح قد شارك فى عدة حروب قام بها السلطان سلیم   
األول، فسجل أحداثها ورسم المدن والموانئ التى فتحها العثمانیون، وهما 

 ورسم مبانى هذه. ما یزید عن مائة مدینة وقریة من البالد الشرقیة والغربیة
المدن وبیوتها وجداول المیاه والبحیرات واألنهار والجبال وكلها رسمت من 
ًأعلى أى بمنظور الطائر، وهى رسوم خالیة من الرسوم اآلدمیة تماما، 
 .وبذلك یكون نصوح المطراقى قد سجل بالنص والصورة مالحظاته المرئیة

تصویرة مزدوجة للمصور نصوح  وهى –) ٩٠لوحة (ومن أهم أعماله 
حیث نشاهد فى الجانب . لمطرقى تمثل إحدى المدن على مضیق البسفورا

األیمن رسم لمضیق البسفور الذى ترسو فیه مجموعة من السفن الشراعیة، 
ثم تمتد التصویرة لنشاهد مجموعة من التراكمات الصخریة التى رسمت 
بألوان مختلفة منها األحمر واألرجوانى واألزرق، ثم تنتهى األرضیة عند 

دایة خط األفق الذى تنمو علیه مجموعة من الحزم النباتیة واألزهار، وقد ب
رسمت هذه األرضیة باللون األخضر الداكن، أما الخلفیة فقد عبر عنها 
المصور من خالل رسم السماء باللون األزرق، باإلضافة لرسم السحب 

لمكمل أما الجانب األیمن وهو ا. الصینیة المتقطعة التى تمأل أغلب السماء
حیث نشاهد امتداد مضیق البسفور، الذى ترسو فیه مجموعة . لهذه المدینة

من السفن، ثم تمتد المقدمة لنشاهد مجموعة من المنازل ذات األسقف 
المخروطیة التى لون بعضها باللون األزرق، واآلخر باللون األحمر، ثم 

ى الجهة نشاهد برجین اسطوانیین، وعلى الجانب األیسر من البرج الذى ف
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الیسرى نشاهد مجموعة من التراكمات الصخریة، التى لونت بألوان مختلفة 
أما مؤخرة الصورة فقد عبر عنها المصور من . منها األزرق واألصفر

ونالحظ فى هذه الصورة التأثیرات . خالل رسم السماء باللون الذهبى
  .العمقاألوروبیة المتمثلة فى مراعاة البعد الثالث، مما أكسب الصورة 

هذا المصور بغدادى األصل جاء إلى : المصور شاه قولى* 
وقد وصلنا عدد . ًاستانبول عبر أماسیا ثم جرى تعینه رئیسا للنقش خانة

م ١٥٢٠قلیل من الصور المؤرخة لهذا المصور وهى تنحصر فى الفترة 
  .م فى فترة السلطان سلیمان القانونى١٥٤٥حتى عام 

القــــــرن الــــــسادس عــــــشر فــــــى تزویــــــق عمــــــل خــــــالل : المــــــصور عثمــــــان* 
المخطوطــــات، ومعلوماتنــــا عــــن حیاتــــه قلیلــــة، وقــــد ولــــد هــــذا المــــصور فــــى 
البوســنة فــى بدایــة القــرن العاشــر الهجــرى، الــسادس عــشر المــیالدى، وجــاء 
إلـــى اســـتانبول للدراســـة، وعنـــدما رأى مدرســـیه براعـــة رســـمه أرســـلوه كـــصبى 

المرســم الــسلطانى، وتعلــم للمرســم الــسلطانى فــتعلم علــى یــد أســتاذ أو رئــیس 
بسرعة وانتشرت أعماله وذات صیته، ثـم تـولى منـصب الرسـام الرئیـسى، أو 
رئــیس المرســم الــسلطانى بــأمر الــسلطان مــراد الثالــث، ویــدین أســلوبه الفنــى 

 –الذى ساد النقش خانة فى الربـع الثـانى مـن القـرن الحـادى عـشر الهجـرى 
. فى مخطوط سـلیمان نامـة) میمىقرا(ًالسابع عشر المیالدى كثیرا للمصور 

وقــد وصــلنا اســم هــذا المــصور مــن خــالل مخطــوطین منهــا مخطــوط المــأثر 
ــــاب باللغــــة  ــــشاهنامجى لقمــــان، والكت ــــبالط العثمــــانى ال ــــه مــــؤرخ ال ــــذى ألف ال
اإلیرانیة، التى كانت لغة المثقفین فى ذلك الوقت، وهـذا المخطـوط مخطـوط 

ول، ومخطـوط شـاهنامة سـلیم محفوظ فى مكتبـة قـصر طوبقابىـسراى باسـتابن
م، محفـوظ فـى متحـف طوقبابىـسراى باسـتانبول، ١٥٨١/هــ٨٨٩-٩٨٨خان 

ـــــة  ـــــث(ومخطـــــوط ســـــورنامة الملكی م، ١٥٨٢/هــــــ٩٩٠) ســـــورنامة مـــــراد الثال
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ـــــشمایل العثمانیـــــة (مخطـــــوط شـــــمایل آل عثمـــــان  قیافـــــات اإلنـــــسانیة فـــــى ال
 م، وهمــــا محفوظــــان فــــى متحــــف طوبقابىــــسراى باســــتانبول،١٥٧٩/هـــــ٩٨٧

م المحفوظ فى متحـف ١٥٨٣/هـ٩٩١باإلضافة لمخطوط زبدة التواریخ سنة 
تمثـــل عـــرض طائفـــة ) ٩١لوحـــة ( ومـــن أعمالـــه .الفـــن اإلســـالمى فـــى تركیـــا

البــــستانیین أمــــام الــــسلطان مــــراد الثالــــث، مخطــــوط ســــورنامة مــــراد الثالــــث، 
حیــــث  ، طوبقابوســــراى باســــتانبول، محفــــوظ فــــى متحــــف)م١٥٨٢/هـــــ٩٩٠(

وقـد . أثنـاء إحـدى االحتفـاالت) أت میدان(ذج لحدیقة فى نشاهد عرض نمو
حمــل النمــوذج علــى عربــة ذات أربــع عجــالت مــستدیرة، ورســمت كأرضــیة 
مــستطیلة محاطــة بإطــارات مــستطیلة بكــل مــن جانبیهــا شــجرتا ســرو، ویوجــد 
علــــــى اإلطــــــار األمــــــامى دورق ذو بــــــدون كمثــــــرى الــــــشكل وفوهــــــة متــــــسعة 

إلـــى منـــاطق مـــستطیلة تـــسمى أحـــواض وتقـــسم أرضـــیة الحدیقـــة . ومقبـــضان
مقـــسمة بالحـــشائش النباتیـــة وینبثـــق منهـــا فـــى األمـــام ثـــالث شـــجیرات مورقـــة 
ومزهـــرة وزعـــت علـــى جـــانبى نـــافورة حیـــث توجـــد شـــجرة واحـــدة علـــى یمینهـــا 

ویقـــف بجانبهـــا ثالثـــة مـــن أفـــراد الطائفـــة اثنـــان علـــى . واثنتـــان علـــى یـــسارها
ویــضع الجمیــع أیــدیهم علـــى الیمــین مــن الــصبیة ورجــل آخــر علــى الیــسار 

وهــــذه . صــــدورهم تحیــــة للــــسلطان الــــذى یجلــــس داخــــل قــــصر إبــــراهیم باشــــا
وفـــــى مقدمـــــة الـــــصورة مجموعـــــة مـــــن . الـــــصورة تنتـــــسب للمـــــصور عثمـــــان

األشخاص یقفـون ویتوسـطهم عمـود حلزونـى، لـه ثالثـة رؤوس تـشبه رؤوس 
نهـا ویظهر خلف القـصر، الحدیقـة الخلفیـة للقـصر والتـى لـم یظهـر م. األوز

  .سوى قمم ألشجار السرو، أما السماء فقد رسمت باللون الذهبى

أحد المصورین اإلیرانیین األصل، : المصور ولى جان التبریزى* 
ًم، وقد عین مصورا ١٥٨٠/هـ٩٨٨والذین قدموا من تبیرز إلى تركیا عام 

ًللقصر وأعطى معاشا ممیزا ًإال أنه كان مختاال فخورا لبراعته فى فنه، . ً ً



 -٣١٠-

ًضافة لعمله كمصور اشتغل أیضا بتجلید الكتب، والكثیر من أعماله باإل
تبرهن على مستواه الراقى فى فن التصویر، ویشبه فى أسلوبه ومهارته 
الفنیة مشاهیر وأعالم المصورین اإلیرانیین القدامى، وهو لم یصور لنا 
مخطوطة كاملة، إال أن أعماله التى قام بها توضح أن هذا المصور كان 

سلوبه فى رسم المناظر الطبیعیة كان یهتم برسم العناصر الزخرفیة التى أ
ارتكزت على األزهار واألوراق على خلفیة ذهبیة غیر مصقولة، هذا 

  .بجانب رسم المیاه والعمائر بأسلوب قریب من الواقع

هو أحد مصورى مخطوط الهنرنامة : المصور مولى تفلیس* 
 وقد تمیز أسلوب هذا المصور فى ،حیث قام بتنفیذ خمس منمنمات تصور

رسم المناظر الطبیعیة باألسلوب الواقعى، حیث رسم مفردات الطبیعة من 
، ومن أعماله أشجار وأزهار وجبال وتالل بأسلوب قریب من الطبیعة

تصویرة مزدوجة تمثل الفناء الثانى بقصر ) ٩٢لوحة (تصویره مزدوجة 
جزء األیمن من التصویرة فى حیث نشاهد فى ال. طوبقابىسراى باستانبول

ًمقدمة الصورة مسجدا، ثم تمتد التصویرة بعد الفناء لنشاهد حدیقة وزعت 
بها األشجار، حیث أشجار السرو وأشجار الصنوبر ذات القمة الكثیفة، 
باإلضافة إلى بعض جنود اإلنكشاریة، هذا بجانب بعض الغزالن التى 

ى من القصر حیث یطل على ثم یظهر الطابق الثان. داخل حدیقة الفناء
الفناء من خالل بائكه معقودة، ینظر من خاللها بعض األشخاص على ما 

ًأما الجزء األیسر من الصورة فهو مكمال للجزء األیمن  .یحدث داخل الفناء
  .حیث تستكمل الحدیقة، باإلضافة لظهور أحد األبراج

 أزدهر هذا الرسام فى عصر السلطان  : المصور أحمد نقشى*   
، وال یعرف سوى القلیل )م١٦٢٢-١٦١٨/هـ١٠٣١-١٠٢٧(عثمان الثانى 

عن حیاة وأنشطة هذا المصور ألنه لم یسجل فى سجالت رواتب النقش 
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 عدیدة تذكر أن نقشى كان من Tezkeresخانة، ومع ذلك یوجد وثائق 
ً فى استانبول وأنه كان شاعرا ورساما تماما كما كان Ahirkapiمنطقة  ً ً

ومن أهم .  كان ینتظم التوقیت لجامع السلیمانیة فى استانبولًمنجما حیث
تمثل التصویرة إحضار السجین أمام ) ٩٣لوحة (أعماله تصویره 
ًحیث نشاهد اإلمبراطور الرومى جالسا على المقعد، . اإلمبراطور الرومى

ًمرتدیا المالبس األوروبیة وقد ُأحضر أمامه السجین، بواسطة الحارسین، 
سجین بحبل من رقبته یمسكه أحد الحراس، فى حین وقف حیث ربط ال

ویجلس اإلمبراطور أمام القصر . ًاآلخر خلف السجین ممسكا بحربته
المكون من عدة طوابق، حیث یقف مجموعة من النساء أمام مدخل 
القصر، وهن یرتدون المالبس األوروبیة، فى حین ینظر من شرفه الطابق 

وقد اتخذت الشرفة شكل البائكة الثالثیة، الثانى من القصر ثالثة نساء، 
وفى الجزء األمامى من القصر تنظر زوجة اإلمبراطور الرومى من شرفة 
القصر، باإلضافة لسیدتین ینظرن من شرفة فى الطابق الثالث من القصر 
على ما یحدث أمامهن، وقد غطى القصر بأسقف جمالونیة الشكل وقد 

سم للحدیقة المسیجة بسیاج خشبى عبر المصور عن الخلفیة من خالل ر
  .أحمر اللون، وتنمو داخل هذه الحدیقة األشجار واألزهار

هـــو اســـم شـــهرة للمـــصور التركـــى المـــاهر عبـــد : المـــصور لـــونى* 
ـــونى، والـــذى یرجـــع أصـــله إلـــى مدینـــة  الجلیـــل شـــلبى، الـــذى اشـــتهر باســـم ل

ویعــــد لــــونى آخــــر الرســــامین األتــــراك العظــــام فــــى منتــــصف القــــرن . أدرنــــة
وقـــد ســـاد طـــرازه عـــصر الـــسوسن الـــذى بـــدأ مـــع نقـــل الـــسلطان . م١٨/هــــ١٢

للـبالط مـن مدینـة أدرنـة ) م١٧٣٠-١٧٠٣/هــ١١٤٣-١١١٥(أحمد الثالـث 
وتعیــــین الــــصدر األعظــــم ) م١٧١٨/هـــــ١١٣١(إلــــى مدینــــة اســــتانبول عــــام 

والتـــى كانـــت بمثابـــة ) م١٧٣٠/هــــ١١٤٣(إبـــراهیم باشـــا واســـتمر حتـــى عـــام 
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ویعتقـد أن الـسلطان مـصطفى . ، أو للعـصر الكالسـیكىإحیاء لفترة األصالة
ـــــانى  كـــــان الراعـــــى األول للرســـــام ) م١٧٠٣-١٦٩٥/هــــــ١١١٥-١١٠٧(الث

لــونى، ثــم تــاله أخــوه أحمــد الثالــث فدعمــه، ونقلــه معــه إلــى بــالد اســتانبول، 
، حیــث تــدرج فــى )الــنقش خانــه(فعمــل تحــت رعایتــه فــى المرســم الــسلطانى 

ًوكـــان لــــونى مــــذهبا . والفنــــى وتعلـــم الزخرفــــةجمیـــع مراحــــل التعلـــیم العملــــى 
ًممتازا، ثم اهـتم بممارسـة التـصویر حتـى وصـل إلـى مرتبـة متقدمـة، وأصـبح 

م ١٧٢٠/هــــ١١٣٢ًنقاشـــا، وأنعـــم علیـــه الـــسلطان أحمـــد الثالـــث حـــوالى عـــام 
ومــن أهــم أعمــال . م١٧٣٢/هـــ١١٤٥وتــوفى لــونى عــام " نقــاش بــاش"بلقــب 

م، محفـوظ بمتحـف ١٧٢٠/هــ١١٣٢المصور لونى مخطوط سورنامة وهبى 
محفــوظ . طوبقابىــسراى باســتانبول، وألبــوم یحتــوى علــى صــور رجــال ونــساء

 ومــن أعمالــه .فــى متحــف طوبقابىــسراى، وقــد وقــع لــونى علــى معظــم أعمالــه
ــــائى أو مهندســــى القــــصور ) ٩٤لوحــــة ( تمثــــل التــــصویرة عــــرض طائفــــة بن

وتتــشابه هــذه . الثالــثوالحــدائق أثنــاء االحتفــال بختــان أوالد الــسلطان أحمــد 
الــــصورة مــــع الــــصورة الــــسابقة لكنهــــا اختلفــــت فــــى أنهــــا رســــمت الحــــدیقتین 
متجــاورتین بجانــب بعــضهما الــبعض فــى وضــع رأســى ولــیس فــوق بعــضهما 
الــبعض فــى وضــع أفقــى كمــا فــى الــصورة الــسابقة، كمــا أنهــا تــشابهت مــع 

ظــــیم الــــصورة الــــسابقة فــــى الــــشكل العــــام للحــــدائق، ولكنهــــا اختلفــــت فــــى تن
ًالحدیقـــة، فتتكـــون كـــال منهمـــا مـــن منطقـــة أو مـــساحة مـــستطیلة وســـطى بهـــا 
شجرة كبیرة مورقة ومزهرة ومثمرة تحاط بإطار مـستطیل رسـم بـشكل زخرفـى 

 المتـــداخل وربمـــا یمثـــل هـــذا اإلطـــار ممـــشى (y)هندســـى علـــى هیئـــة حـــرف 
ونـــشاهد فـــى هـــذه . یـــؤدى إلـــى المبـــانى التـــى توجـــد فـــى أركـــان هـــذا اإلطـــار

ة عــدد كبیــر مــن األشــخاص، فــنالحظ أن أربعــة مــن أعــضاء الطائفــة الــصور
یرتــدون العمــائم والقفــاطین القــصیرة، ومــن المرجــع أنهــم شــیوخ الحرفــة وذلــك 
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وفى الجزء األوسط من الصورة نرى اثنین منهم، أمامهم خلفهـم . من هیئتهم
  .اثنان من أعضاء الطائفة، ینفخ كل منهم فى صفارة أسطوانیة صغیرة

مــــــــــــــن مخطــــــــــــــوط العطایــــــــــــــا الخمــــــــــــــسة ) ٩٥لوحــــــــــــــة (ًا وأیــــــــــــــض
تمثــــــل  الوالیــــــات المتحــــــدة، –متحــــــف ولتــــــر للفنــــــون ) م١٧٢١/هـــــــ١١٣٤(

حیـث نـشاهد رسـم للمـضیق . التصویرة منظر طبیعـى علـى مـضیق البـسفور
. یبدأ من مقدمة الصورة حتى نهایتها، ورسمت میاه المضیق بـاللون األزرق

راكــــب الـــصغیرة، وقـــد حــــددت ویـــسبح فـــى المیـــاه مجموعــــة مـــن الـــسفن والم
ــــى جــــانبى ضــــفتى المــــضیق  ــــى، ویحــــیط عل ــــاللون البن شــــواطئ المــــضیق ب

ونشاهد فـى مقدمـة الـصورة . مجموعة من المبانى وأشجار الصنوبر والسرو
علــى الجانــب األیــسر ســتة مــن أشــجار الــسرو، باإلضــافة إلــى كــشك مربــع 

ـــشكل، ثـــم نالحـــظ ســـور تدعمـــة األبـــراج، و هـــذا مغطـــى بـــسقف جمـــالونى ال
ًالسور یمتد على جانبى ضفتى المضیق، ونشاهد أیضا فى الجانـب األیمـن 

ثـم تمتـد المقدمـة لنـشاهد مجموعـة . بناء لمـسجد تنمـو بجانبـه شـجرة صـنوبر
مــن أشــجار الــصنوبر، وقــد رســمت األرضــیة علــى جــانبى المــضیق بــاللون 

نهــا أمــا الخلفیــة فعبــر ع. األصــفر واألخــضر، وانتــشرت فوقهــا الحــزم النباتیــة
  .المصور من خالل رسم السماء باللون الذهبى

على ما یبدو أن هذا المصور ینحدر : المصور عبد هللا بخارى* 
من أسرة عاشت فى مدینة بخارى، ثم انتقل بعد ذلك للعمل فى تركیا، 
وقدح وصلنا إمضاءه، باإلضافة إلى تاریخ اشتغاله برسم هذه اللوحات، 

رقم عبد هللا بخارى ثم تاریخ "اله بعبارة وكان یوقع هذا المصور على أعم
وذلك باإلضافة إلى أسلوبه فى الرسم نستطیع أن نجزم بانه من ". هـ١١٥٨

مصورى العصر التركى المتأخر، حیث أن اشتغاله بالتصویر فى نصف 
م، وهذه المرحلة من التصویر ١٧٤٤القرن الثامن عشر المیالدى 
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وكو فى التصویر األوربى، وأسلوب اإلسالمى المعاصر لمرحلة طراز الروك
هذا المصور باإلضافة إلى موضوعاته التصویریة تعكس لنا تأثیرات 

  .أوروبیة واضحة

) م١٧٢٨/هـ١١٤١(والمؤخرة بعام ) ٩٦لوحة (ومن أعماله 
تمثل جلدة مخطوط مصور محفوظ بمتحف طوبقابوسراى باستانبول، وهى 

لصورة مجرى مائى تسبح حیث نشاهد فى مقدمة ا. علیها مناظر طبیعیة
ثم نشاهد سور المدینة بداخله حدیقة . بداخله مجموعة من السفن والمراكب

لها سور من األشجار ومقسمة من الداخل إلى مساحات مربعة ومستطیلة، 
وعلى الجانبین من . ویتوسط هذه الحدیقة قبة على الطراز العثمانى
قف جمالونى رسم باللون الحدیقة یظهر ثالث أكشاك لها نوافذ، ومغطاة بس

ثم تمتد الصورة لنشاهد مجرى مائى ینتهى عند خط األفق، وقد . البرتقالى
رسمت میاهه باللون األزرق، أما الخلفیة فقد عبر عنها المصور من خالل 

   .رسم السماء باللون األزرق، وتتخللها السحب البیضاء

ا فى من المصورین األتراك الذین عملو: المصور حسن درویش* 
مجال التصویر خالل فترة بدایات القرن التاسع عشر، وباإلضافة لتصویر 

  .المخطوطات، فقد عمل هذا المصور بالتصویر على جلود الكتب

یعد هذا المصور من : المصور إبراهیم بن سعفان الراهب* 
الرهبان المسیحیین الذین اشتغلوا بمجال التصویر فى القرن الثانى عشر 

ن عشر المیالدى، حیث قام هذا المصور بتزویق مخطوط الهجرى، الثام
 .تفسیر رؤیا یوحنا اإلنجیلى المحفوظ فى متحف الفن القبطى بالقاهرة

تصویرة مزدوجة تمثل القدیس یوحنا المعمدان یعمد فى بحر ) ٩٧لوحة (
حیث نشاهد فى الجانب األیمن القدیس یوحنا . األردن ویكرز بالتوبة
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ا طویلة بها رایة من أعلى، ویشیر بیده الیمنى إلى ًالمعمدان ممسكا بعص
مجموعة من األشخاص تجلس على الجانب اآلخر من الشاطئ، ویقف 
القدیس یوحنا على أرضیة رسمت باللون األخضر ویخرج منها شجرة 

وفى الجانب اآلخر من الشاطئ والذى یمثله الجانب األیسر من . مزهرة
یتلقون التوبة التى یكرز بها یوحنا الصورة نشاهد مجموعة من األشخاص 

. المعمدان، وتنمو فى نهایة الصورة شجرة مثمرة ربما تمثل شجرة البرتقال
وقد عبر المصور عن مفردات المناظر الطبیعیة مثل البحر واألشجار 
ًوأسلوب مماثل تماما ألسلوب المدرسة العربیة فى تصویر المناظر 

  .الطبیعیة

أن المدرسة العثمانیة فى التصویر وبصفة عامة یمكن القول   
تعتبر المرحلة األخیرة من مدارس التصویر اإلسالمى، والتى أعقبها تغلب 

  . التأثیرات األوروبیة بشكل واضح على اإلنتاج الفنى فى الشرق
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زخرفـــــــــة نباتیـــــــــة مـــــــــن الفسیفـــــــــساء، قبـــــــــة الـــــــــصخرة ببیـــــــــت المقـــــــــدس   )١لوحة (
  ). م٦٩١/هـ٧٢(

زخرفـــــــــة نباتیـــــــــة مـــــــــن الفسیفـــــــــساء، قبـــــــــة الـــــــــصخرة ببیـــــــــت المقـــــــــدس   )٢لوحة (
  ).م٦٩١/هـ٧٢(

زخـارف مـن الفسیفــساء، قریـة تطــل علـى نهـر، الجــامع األمـوى بدمــشق   )٣لوحة (
  ).م٧١٥/هـ٩٤(

  رف من الفسیفساء، منظر طبیعى، الجامع األموى بدمشق زخا  )٤لوحة (

منظــر لحیوانــات حــول شــجرة، فسیفــساء قــصر، خربــة المفجــر، بالــشام،   )٥لوحة (
  )م٨/هـ٢(النصف األول من القرن 

  حاكم على العرش، فریسكو، قاعة االستقبال، قصیر عمرا باألردن   )٦لوحة (

  لعرش، قصیر عمرا باألردنأعداء اإلسالم، فریسكو، قاعة ا  )٧لوحة (

  أصحاب الحرف، فریسكو، قاعة العرش، قصیر عمرا  )٨لوحة (

  منظر صید وقنص، فریسكو، قاعة االستقبال، قصیر عمرا  )٩لوحة (

  راقصة، فریسكو، قاعة االستقبال، قصیر عمرا   )١٠لوحة (

  المستحمة فى الحجرة الباردة، فریسكو، حمام قصیر عمرا  )١١لوحة (

  المستحمة فى الحجرة الدافئة، فریسكون حمام قصیر عمرا  )١٢ة لوح(

البــــروج والمجموعــــة الشمــــسیة، فریــــسكو، قبــــة الحجــــرة الــــساخنة، حمــــام   )١٣لوحة (
  قصیر عمرا
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  إلهة األرض، قصر الحیر الغربى بالشام  )١٤لوحة (

  ًموسیقیین وفارسا على جواده، فریسكو، قصر الحیر الغربى بالشام  )١٥لوحة (

راقــصتین، فریــسكو، جنــاح الجوســق الخاقــانى، ســامراء، النــصف األول   )١٦لوحة (
  ).م٩/هـ٣(من القرن 

فریــسكو، جنــاح الجوســق الخاقــانى، ســامراء، النــصف األول مــن القــرن   )١٧لوحة (
  ).م٩/هـ٣(

فریــسكو، جنــاح الجوســق الخاقــانى، ســامراء، النــصف األول مــن القــرن   )١٨لوحة (
  )م٩/هـ٣(

لعبة التحطیب، خزف ذو بریق معدنى، العصر الفاطمى، متحف الفن   )١٩لوحة (
  اإلسالمى بالقاهرة 

  منظر ألحد القساوسة، خزف ذو بریق معدنى، العصر الفاطمى  )٢٠لوحة (

موضـــوعات تـــصویریة علـــى ألـــواح خـــشب، العـــصر الفـــاطمى، متحـــف   )٢١لوحة (
  الفن اإلسالمى بالقاهرة 

أس الـــشراب، فریـــسكو، مـــن حمـــام أبـــو الـــسعود، شـــاب جـــالس وبیـــده كـــ  )٢٢لوحة (
  العصر الفاطمى، متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة 

موســیقیین حــول نــافورة، فریــسكو، الكابالبالتینــا بــالریمو منتــصف القــرن   )٢٣لوحة (
  )م١٢/هـ٦(

حــاكم جــالس وفـــى یــده كـــأس الــشراب، فریـــسكو، الكابالبالتینــا بـــالریمو   )٢٤لوحة (
  ).م١٢/هـ٦(منتصف القرن 

 –م بغــداد ١٢٠٩/هـــ٦٠٥فــارس علــى صــهوة جــواده، مخطــوط البیطــرة   )٢٥لوحة (
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  دار الكتب المصریة 

  فارسین على صهوة جوادههما، المخطوط السابق   )٢٦لوحة (

  عالج بعض الخیول، المخطوط السابق   )٢٧لوحة (

، بغـــداد، )م١٢٢٩/هــــ٦٢١(صـــناع الرصـــاص، مخطـــوط دیـــسقوریدس   )٢٨لوحة (
   أیاصوفیا باستانبولمكتبة

االحتفــــــــــال برؤیـــــــــــة هــــــــــالل العیـــــــــــد، مخطــــــــــوط مقامـــــــــــات الحریـــــــــــرى   )٢٩لوحة (
  ، المكتبة األهلیة بباریس )م١٢٣٧/هـ٦٣٤(

ًراعیا وقطیعا من اإلبل، المخطوط السابق  )٣٠لوحة ( ً  

  أبو زید یستقبل سفینة، المخطوط السابق   )٣١لوحة (

  الوضع، المخطوط السابق  )٣٢لوحة (

  أبو زید والحارس ابن همام على مقربة من قریة، المخطوط السابق   )٣٣ة لوح(

  موكب الحجاج، المخطوط السابق   )٣٤لوحة (

ـــــي أحـــــد مـــــساجد المغـــــرب، مقامـــــات الحریـــــرى   )٣٥لوحة ( ـــــو زیـــــد الـــــسروجى ف أب
  ، مركز دیار بكر، المكتبة األهلیة بباریس )م١٢٢٢/هـ٦١٩(

  ي الحجیج، المخطوط السابق أبو زید السروجى یخطب ف  )٣٦لوحة (

، )م١٢٢٥/هــ٦٢٢(الملك بـالذ وزوجـة إیراخـت، مخطـوط كلیلـة ودمنـة   )٣٧لوحة (
  المكتبة األهلیة بباریس

  األسد ملك الغابة ودمنه، المخطوط السابق   )٣٨لوحة (

، المكتبـة )م١١٩٩/هــ٥٩٥(أمیرة جالسة، مخطوطة التریاق لجـالینوس   )٣٩لوحة (
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  األهلیة بباریس 

بـــــدر الـــــدین لؤلـــــؤ، حـــــاكم الموصـــــل، مخطـــــوط األغـــــانى ألبـــــى فـــــرج   )٤٠لوحة (
  ، دار الكتب المصریة )م١٢١٧/هـ٦١٤(األصفهانى 

 –بیـاض راقـد عنـد بـستان علـي شـاطئ نهـر، مخطـوط بیـاض وریـاض   )٤١لوحة (
  )م١٤/هـ٨( القرن –مكتبة الفاتیكان 

  بیاض في منظر طرب، المخطوط السابق   )٤٢لوحة (

طبیــب یــستیقظ مــن نومــه لیجــد ولیمــة غــذاء فــي بیتــه، مخطــوط دعــوة   )٤٣ لوحة(
  ، مكتبة األمبروزیانا بمیالن )م١٢٦٣/هـ٦٧٢(األطباء 

ذكـــــر وأنثـــــى مـــــن الخیـــــل، مخطـــــوط منـــــافع الحیـــــان، البـــــن بختیـــــشوع   )٤٤لوحة (
  ، مكتبة مورجان بنیویورك)م١٢٩٩/هـ٦٩٩(

، مكتبـــة )م١٣٠٧/هــــ٧٠٧(یرونـــى البـــشارة، مخطـــوط اآلثـــار الباقیـــة للب  )٤٥لوحة (
  ادنبره 

إلقـــاء ســـیدنا موســـى فـــي الـــیم، مخطـــوط جـــامع التـــواریخ لرشـــید الـــدین   )٤٦لوحة (
  ، مكتبة ادنبره )م١٣٠٧/هـ٧٠٧(

جبـــــــــــــال الهنـــــــــــــد، مخطـــــــــــــوط جـــــــــــــامع التـــــــــــــواریخ لرشـــــــــــــدي الـــــــــــــدین،   )٤٧لوحة (
  ، محفوظ فى الجمعیة اآلسیویة الملكیة بلندن)م١٣١٤/هـ٧١٤(

  لطریق إلى بالد التبت، المخطوط السابق ا  )٤٨لوحة (

  شجرة بوذا، المخطوط السابق  )٤٩لوحة (

، محفــوظ )دیمــوت(رســتم یــصرع أشــكباس وجــواده، مخطــوط الــشاهنامة   )٥٠لوحة (
  بمجموعة فیفر بباریس 
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، م١٤/ هـــــ٨مخطـــوط شـــاهنامة الفردوســـي قـــرن رســـتم یقتـــل اســـفندیار،   )٥١لوحة (
  متحف الفریر بواشنطن

خــــــــــــسرو یــــــــــــستمع إلــــــــــــى المغنــــــــــــى باربــــــــــــد، شــــــــــــاهنامة الفردوســــــــــــى   )٥٢حة لو(
  ، مكتبة طوبقابوسراى باستانبول)م١٣٧١/هـ٧٧٢(

  رستم یقتل ابنه سهراب، المخطوط السابق  )٥٣لوحة (

 -هـــ ٧٢٥(  مخطـوط الـشاهنامة الفردوسـي  –بهرام جور یقتـل التنـین   )٥٤لوحة (
  متحف كلیفیالند للفنون) م ١٣٣٥-١٣٢٥/  هــ٧٣٥

 مخطـوط خمـسة –ة العجـوز تـشتكي الـي الملـك سـنجر مـن جنـوده أالمر  )٥٥لوحة (
  متحف البریطاني بلندن) م ١٣٩٦/ هــ٧٨٩( نظامي

(  كرمــاني  مبــارزة بــین  األمیــرة همــایون واألمیــر همــاي دیــوان خواجــه  )٥٦لوحة (
  المتحف البریطاني) م ١٣٦٩-هــ٧٩٨

  وصول االمیر هماي الي قصر االمیرة همایون، المخطوط السابق  )٥٧لوحة (

ـــــة ودمنـــــة،   )٥٨لوحة ( دمنـــــة تـــــشرح حـــــسدها وغیرتهـــــا مـــــن الثـــــور، مخطـــــوط كلیل
  ، المكتبة األهلیة بباریس)م١٣٩١/هـ٧٩٣(

، )م١٣٩٨/هـــــ٨٠١(، منظــــر طبیعــــى مخطــــوط یــــضم أشــــعار فارســــیة  )٥٩لوحة (
  المتحف الفن اإلسالمى والتركى باستانبول

  ، المخطوط السابقمنظر طبیعى  )٦٠لوحة (

  منظر طبیعى، المخطوط السابق  )٦١لوحة (

-١٤١٠/هـــــــ٨١٣(آدم وحــــــواء، مخطــــــوط یــــــضم مجموعــــــة أشــــــعار،   )٦٢لوحة (
  ، مجموعة جلبنكیان، لشبونة)م١٤١١



 -٣٢١-

-١٤١٠/هــ٨١٣(، مخطـوط كلیلـة ودمنـة، الثور فـى المـروج الخـضراء  )٦٣لوحة (
  ، مكتبة قصر جلستان بطهران)م١٤١١

  القرد یلقى بثمار التین إلى الغیلم، المخطوط السابق  )٦٤لوحة (

مقابلة بین همـاى وهمـایون فـى حـدائق القـصر ببكـین، مخطـوط همـاى   )٦٥لوحة (
  ، متحف الفنون الزخرفیة بباریس)م١٤٢٨/هـ٨٣١(وهمایون 

صـــــورة مزدوجـــــة تمثـــــل األمیـــــر بایـــــسنقر فـــــى رحلـــــة صـــــید، مخطـــــوط   )٦٦لوحة (
  ، متحف قصر جلستان بطهران)م١٤٣٠/هـ٨٣٤(الشاهنامة 

  رستم یقتل الثعالب، المخطوط السابق  )٦٧لوحة (

  الساحر المزیف، المخطوط السابق  )٦٨لوحة (

صـــورة مزدوجـــة لمجلـــس طـــرب فـــى حدیثـــة یحـــضره األمیـــر بایـــسنقر،   )٦٩لوحة (
   السابقالمخطوط

ــــى الثــــور،   )٧٠لوحة ( ــــة ودمنــــة األســــد یــــنقض عل م ١٤٣٠/هـــــ٨٣٤مخطــــوط كلیل
  متحف قصر جلستان بطهران

 ، المكتبة األهلیة بباریس )م١٤٣٦/هـ٨٤٠(رحلة المعراج، معراج نامة   )٧١لوحة (

محادثـــــــة بـــــــین جـــــــالل والطـــــــائر، مخطـــــــوط دســـــــتان جمـــــــال وجـــــــالل،   )٧٢لوحة (
  ة فى أبساال، مكتبة الجامع)م١٥٠٣/هـ٩٠٨(

ـــــــوى،   )٧٣لوحة ( ـــــــر خـــــــسرو دهل ـــــــوان األمی ـــــــصوفى، دی ـــــــشاب وال ـــــــین ال ـــــــة ب مقابل
  ، مكتبة شیستربیتى بدبلن)م١٤٨٥/هـ٨٩٠(

  شیرین تستقبل خسرو فى قصرها، المخطوط السابق  )٧٤لوحة (

صورة مزدوجة تمثل الـسلطان حـسین میـرزا فـى مجلـس شـراب وطـرب،   )٧٥لوحة (



 -٣٢٢-

  ، دار الكتب المصریة)م١٤٨٨/ـه٨٩٣(مخطوط البستان سعدى، 

تـــصویرة مزدوجـــة، ولیمـــة فـــى حدیقـــة، مخطـــوط المنظومـــات الخمـــس،   )٧٦لوحة (
  ، المتحف البریطانى بلندن)م١٤٤٢/هـ٨٤٦(

  شیرین تتأمل صورة خسرو، المخطوط السابق  )٧٧لوحة (

-٩٤٦(خــسرو یــستمع للمغنــى باربــد، مخطــوط المنظومــات الخمــس،   )٧٨لوحة (
  ، المتحف البریطانى بلندن)م١٥٤٣-١٥٣٩/هـ٩٥٠

  الطبیبان المتناظران، المخطوط السابق  )٧٩لوحة (

خــسرو وشــیرین یــستمتعان بقــصص الحــب، مخطــوط خمــسة نظــامى،   )٨٠لوحة (
  ، متحف المتروبولیتان بنیویورك)م١٥٣٥-١٥١٥(

-٩٣٢(صــلب الــضحاك، مخطــوط شــاهنامة طهماســب ): ٨١لوحــة (  )٨١لوحة (
   للمصور سلطان محمد )م١٥٣٥-١٥٢٥/هـ٩٤٢

-٩٤٦(المجنــون مــع الحیوانــات فــى الــصحراء، المنظومــات الخمــس،   )٨٢لوحة (
  ، المكتبة البریطانیة بلندن)م١٥٤٣-١٥٣٩/هـ٩٤٩

-١٥١٥/هـــ٩٤٢-٩٢١(خــسرو یــستمع إلــى المغنــى باربــد، الــشاهنامة   )٨٣لوحة (
  ، متحف المتروبولیتان)م١٥٣٥

محمـــدى، متحـــف اللـــوفر ببـــاریس، مؤرخـــة منظـــر فـــى الریـــف للمـــصور   )٨٤لوحة (
  )م١٥٧٨/هـ٦٨٦(بعام 

، المكتبـة األهلیـة شیخ یستریح لرضا عباسى، المدرسة الـصفویة الثانیـة  )٨٥لوحة (
  بباریس 

تــــصویرة مزدوجــــة، شــــاه جیهــــان یــــستقبل رجــــال الــــدین، مخطــــوط شــــاه   )٨٦لوحة (
، متحــــف الفریــــر )م١٦٥٧-١٦٥٦/هـــــ١٠٦٨-١٠٦٧(جیهــــان نامــــه، 



 -٣٢٣-

  نبواشنط

ــــــــر نامــــــــة   )٨٧لوحة ( ــــــــیال شرســــــــا، مخطــــــــوط أكب ــــــــروض ف ــــــــر ی ًاإلمبراطــــــــور أكب ً
  فیكتوریا وألبرت بلندن، عمل بأسوان) م١٥٩٦/هـ١٠٠٥(

، متحـــف الفریـــر للفـــن بواشـــنطن، عمـــل )م١٥٩٠/هــــ٩٩٩(ســـفینة نـــوح   )٨٨لوحة (
  المصور مسكین

ن، ، متحــــف فیكتوریــــا وألبــــرت بلنــــد)م١٦٢١/هـــــ١٠٣١(ًحمــــارا وحــــشیا   )٨٩لوحة (
  المصور منصور

تــصویرة مزدوجــة تمثــل إحــدى المــدن علــى مــضیق البــسفور، مخطــوط   )٩٠لوحة (
  ، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٥٤٠/هـ٩٤٧(سلیمان نامة 

ــــــث، ســــــورنامة   )٩١لوحة ( عــــــرض طائفــــــة البــــــستانیین أمــــــام الــــــسلطان مــــــراد الثال
  ، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٥٨٢/هـ٩٩٠(

ویرة مزدوجــة تمثــل الفنــاء الثــانى بقــصر طوبقابوســراى باســتانبول، تــص  )٩٢لوحة (
  )م١٥٨٤/هـ٩٩٢(مخطوط الهنرنامة، الجزء األول 

ـــــشاهنامة،   )٩٣لوحة ( ـــــسجین أمـــــام اإلمبراطـــــور الرومـــــى، مخطـــــوط ال إحـــــضار ال
  م، مجموعة سبنسر، المكتبة العامة بنیویورك١٦٢٠/هـ١٠٣٠

لقــــصور أثنــــاء االحتفــــال بختــــان أوالد عــــرض طائفــــة بنــــائى الحــــدائق وا  )٩٤لوحة (
، متحـــف )م١٧٢٠/هــــ١١٣٢(الـــسلطان أحمـــد الثـــانى، ســـورنامة وهبـــى 

  طوبقابوسراى باستانبول

منظـــــر طبیعـــــى علـــــى مـــــضیق البـــــسفور، مخطـــــوط العطایـــــا الخمـــــسة   )٩٥لوحة (
  ، متحف والتر للفنون، الوالیات المتحدة األمریكیة)م١٧٢١/هـ١١٣٤(

لیهـــــــــا رســـــــــوم منـــــــــاظر طبیعیـــــــــة، مؤرخـــــــــة بعـــــــــام جلـــــــــدة مخطـــــــــوط ع  )٩٦لوحة (



 -٣٢٤-

  ، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٧٢٨/هـ١١٤١(

تصویرة مزدوجة تمثل یوحنا المعمدان یعمد فى بحـر األردن، مخطـوط   )٩٧لوحة (
، متحــــــف الفــــــن القبطــــــى )م١٦٨٩/ للــــــشهداء١٤٠٥(البــــــشائر األربــــــع 

  بالقاهرة، المصور إبراهیم بن سعفان الراهب

  



 -٣٢٥-

  
  )م٦٩١/هـ٧٢(زخرفة نباتیة من الفسیفساء، قبة الصخرة ببیت المقدس ): ١لوحة (

  

  
  )م٦٩١/هـ٧٢(زخرفة نباتیة من الفسیفساء، قبة الصخرة ببیت المقدس : )٢لوحة (

  



 -٣٢٦-

  
لجامع األموى بدمشق زخارف من الفسیفساء، قریة تطل على نهر، ا): ٣لوحة (

  )م٧١٥/هـ٩٤(
  

  
  فسیفساء، منظر طبیعى، الجامع األموى بدمشقزخارف من ال): ٤لوحة (



 -٣٢٧-

  
منظر لحیوانات حول شجرة، فسیفساء قصر، خربة المفجر، بالشام، ): ٥لوحة (

  )م٨/هـ٢(النصف األول من القرن 
  

  
  حاكم على العرش، فریسكو، قاعة االستقبال، قصیر عمرا باألردن): ٦لوحة (



 -٣٢٨-

  
  

   
  ة العرش، قصیر عمرا باألردنأعداء اإلسالم، فریسكو، قاع): ٧لوحة (

  
  
  

  
  أصحاب الحرف، فریسكو، قاعة العرش، قصیر عامرا): ٨لوحة (



 -٣٢٩-

  
  منظر صید وقنص، فریسكو، قاعة االستقبال، قصیر عمرا ): ٩لوحة (

  

  
  راقصة، فریسكو، قاعة االستقبال، قصیر عمرا): ١٠لوحة (



 -٣٣٠-

  
  ام قصیر عمرا المستحمة فى الحجرة الباردة، فریسكو، حم):١١لوحة (

  

  
  المستحمة فى الحجرة الدافئة، فریسكو، حمام قصیر عمرا): ١٢لوحة (



 -٣٣١-

  
البروج والمجموعة الشمسیة، فریسكو، قبة الحجرة الساخنة، حمام قصیر ): ١٣لوحة (

  عمرا
  

  
  إلهة األرض، قصر الحیر الغربى بالشام): ١٤لوحة (



 -٣٣٢-

  
  سكو، قصر الحیر الغربى بالشامًموسیقیین وفارسا على جواده، فری): ١٥لوحة (

  

  
راقصتین، فریسكو، جناح الجوسق الخاقانى، سامراء، النصف األول من : )١٦لوحة (

  )م٩/هـ٣(القرن 



 -٣٣٣-

  
فریسكو، جناح الجوسق الخاقانى، سامراء، النصف األول من القرن ): ١٧لوحة (

  )م٩/ـه٣(
  

    
النصف األول من القرن فریسكو، جناح الجوسق الخاقانى، سامراء، ): ١٨لوحة (

  )م٩/هـ٣(



 -٣٣٤-

  
لعبة التحطیب، خزف ذو بریق معدنى، العصر الفاطمى، متحف الفن ): ١٩لوحة (

  اإلسالمى بالقاهرة 
  

  
  منظر ألحد القساوسة، خزف ذو بریق معدنى، العصر الفاطمى): ٢٠لوحة (



 -٣٣٥-

  
  

  
لفن موضوعات تصویریة على ألواح خشب، العصر الفاطمى، متحف ا): ٢١لوحة (

  اإلسالمى بالقاهرة

  
شاب جالس وبیده كأس الشراب، فریسكو، من حمام أبو السعود، العصر ): ٢٢لوحة (

  الفاطمى، متحف الفن اإلسالمى بالقاهرة



 -٣٣٦-

  
موسیقیین حول نافورة، فریسكو، الكابالبالتینا بالریمو منتصف القرن : )٢٣لوحة (

  )م١٢/هـ٦(
  

  
الشراب، فریسكو، الكابالبالتینا بالریمو حاكم جالس وفى یده كأس  ):٢٤لوحة (

  )م١٢/هـ٦(منتصف القرن 



 -٣٣٧-

  
 - م  بغداد ١٢٠٩/هــ ٦٠٥  مخطوط البیطرةفارس علي صهوة جواده،): ٢٥لوحة (

  دار الكتب المصریة
  

  
   فارسین على صهوة جوادهما، المخطوط السابق):٢٦لوحة (



 -٣٣٨-

  
  عالج بعض الخیول، المخطوط السابق ): ٢٧لوحة (

  

  
، بغداد، مكتبة )م١٢٢٩/هـ٦٢١( صناع الرصاص، مخطوط دیسقوریدس ):٢٨وحة ل(

  أیاصوفیا باستانبول
  



 -٣٣٩-

  
، )م١٢٣٧/هـ٦٣٤(االحتفال برؤیة هالل العید، مخطوط مقامات الحریرى ): ٢٩لوحة (

  المكتبة األهلیة بباریس
  

  
ًراعیا وقطیعا من اإلبل، المخطوط السابق): ٣٠لوحة ( ً  



 -٣٤٠-

  
   زید یستقبل سفینة، المخطوط السابقأبو): ٣١لوحة (

  

  
  الوضع، المخطوط السابق: )٣٢لوحة (



 -٣٤١-

  
  ابن همام على مقربة من قریة، المخطوط السابقأبو زید والحارس ): ٣٣لوحة (

  

  
  موكب الحجاج، المخطوط السابق): ٣٤لوحة (



 -٣٤٢-

  
أبو زید السروجى فى أحد مساجد المغرب، مقامات الحریرى ): ٣٥لوحة (

  ، مركز دیار بكر، المكتبة األهلیة بباریس)م١٢٢٢/هـ٦١٩(
  

  
  أبو زید السروجى یخطب فى الحجیج، المخطوط السابق): ٣٦لوحة (



 -٣٤٣-

  
، )م١٢٢٥/هـ٦٢٢(الملك بالذ وزوجة إیراخت، مخطوط كلیلة ودمنة ): ٣٧لوحة (

  المكتبة األهلیة بباریس
    

  
  األسد ملك الغابة ودمنه، المخطوط السابق): ٣٨لوحة (



 -٣٤٤-

  
، المكتبة )م١١٩٩/هـ٥٩٥(أمیرة جالسة، مخطوطة التریاق لجالینوس ): ٣٩لوحة (

  األهلیة بباریس 

  
بدر الدین لؤلؤ، حاكم الموصل، مخطوط األغانى ألبى فرج األصفهانى ): ٤٠لوحة (

  ، دار الكتب المصریة)م١٢١٧/هـ٦١٤(



 -٣٤٥-

  
 –ریاض مخطوط بیاض و، عند بستان علي شاطئ نهربیاض راقد ): ٤١لوحة (

  )م١٤/ هــ ٨ ( القرن–مكتبة الفاتیكان 

  
  بیاض فى منظر طرب، المخطوط السابق ): ٤٢لوحة (



 -٣٤٦-

  
طبیب یستیقظ من نومه لیجد ولیمة غذاء فى بیته، مخطوط دعوة ): ٤٣لوحة (

  ، مكتبة األمبروزیانا بمیالن)م١٢٦٣/هـ٦٧٢(األطباء، 

  
لحیوان، البن بختیشوع  ذكر وأنثى من الخیل، مخطوط منافع ا):٤٤لوحة (

  ، مكتبة مورجان بنیویورك)م١٢٩٩/هـ٦٩٩(
  
  



 -٣٤٧-

  
  

  
  ، مكتبة ادنبره)م١٣٠٧/هـ٧٠٧(البشارة، مخطوط اآلثار الباقیة للبیرونى، ): ٤٥لوحة (

  
  
  
  

  
ع التواریخ لرشید الدین إلقاء سیدنا موسى فى الیم، مخطوط جام): ٤٦لوحة (

  ، مكتبة ادنبره )م١٣٠٧/هـ٧٠٧(
  



 -٣٤٨-

  
، )م١٣١٤/هـ٧١٤(جبال الهند، مخطوط جامع التواریخ لرشید الدین، ): ٤٧ لوحة(

  محفوظ فى الجمعیة اآلسیویة الملكیة بلندن
  
  

  
  الطریق إلى بالد التبت، المخطوط السابق): ٤٨لوحة (



 -٣٤٩-

  
  

  
  شجرة بوذا، المخطوط السابق): ٤٩لوحة (

  
  
  

  
، محفوظ )دیموت(ة رستم یصرع أشكباس وجواده، مخطوط الشاهنام): ٥٠لوحة (

  بمجموعة فیفر بباریس



 -٣٥٠-

  
  م١٤/ هــ٨مخطوط شاهنامة الفردوسي قرن رستم یقتل اسفندیار، ): ٥١لوحة (

  متحف الفریر بواشنطن

  
، )م١٣٧١/هـ٧٧٢(خسرو یستمع إلى المغنى باربد، شاهنامة الفردوسى : )٥٢لوحة (

  مكتبة طوبقابوسراى باستانبول



 -٣٥١-

  
  ه سهراب، المخطوط السابقرستم یقتل ابن: )٥٣لوحة (

  
 - هــ ٧٢٥(  مخطوط الشاهنامة الفردوسي  –بهرام جور یقتل التنین : )٥٤لوحة (

  متحف كلیفیالند للفنون) م ١٣٣٥-١٣٢٥/  هــ٧٣٥



 -٣٥٢-

  
 مخطوط خمسة –ة العجوز تشتكي الي الملك سنجر من جنوده أالمر): ٥٥لوحة (

  متحف البریطاني بلندن) م ١٣٩٦/ هــ٧٨٩( نظامي

  
  مبارزة بین  األمیرة همایون واألمیر هماي ): ٥٦لوحة (

  المتحف البریطاني) م ١٣٦٩-هــ٧٩٨( دیوان خواجه كرماني  



 -٣٥٣-

  
  وصول االمیر هماي الي قصر االمیرة همایون، المخطوط السابق): ٥٧لوحة (

  

  
ط كلیلة ودمنة، دمنة تشرح حسدها وغیرتها من الثور، مخطو): ٥٨لوحة (

  ، المكتبة األهلیة بباریس )م١٣٩١/هـ٧٩٣(
  



 -٣٥٤-

  
، المتحف )م١٣٩٨/هـ٨٠١(منظر طبیعى مخطوط یضم أشعار فارسیة، ): ٥٩لوحة (

  الفن اإلسالمى والتركى باستانبول

  
  ، المخطوط السابقمنظر طبیعى): ٦٠لوحة (



 -٣٥٥-

  
  منظر طبیعى، المخطوط السابق): ٦١لوحة (

  
، )م١٤١١-١٤١٠/هـ٨١٣(واء، مخطوط یضم مجموعة أشعار، آدم وح): ٦٢لوحة (

  مجموعة جلبنكیان، لشبونة



 -٣٥٦-

  
-١٤١٠/هـ٨١٣(الثور فى المروج الخضراء، مخطوط كلیلة ودمنة، ): ٦٣لوحة (

  ، مكتبة قصر جلستان بطهران)م١٤١١
  

  
  القرد یلقى بثمار التین إلى الغیلم، المخطوط السابق): ٦٤لوحة (



 -٣٥٧-

   
لة بین هماى وهمایون فى حدائق القصر ببكین، مخطوط هماى مقاب): ٦٥لوحة (

  ، متحف الفنون الزخرفیة بباریس)م١٤٢٨/هـ٨٣١(وهمایون 

   
صورة مزدوجة تمثل األمیر بایسنقر فى رحلة صید، مخطوط الشاهنامة ): ٦٦لوحة (

  ، متحف قصر جلستان بطهران)م١٤٣٠/هـ٨٣٤(



 -٣٥٨-

  
  مخطوط السابق یقتل الثعالب، الاسنفدیار): ٦٧لوحة (

  
   الساحر المزیف، المخطوط السابق): ٦٨لوحة (



 -٣٥٩-

  
صورة مزدوجة لمجلس طرب فى حدیثة یحضره األمیر بایسنقر، ): ٦٩لوحة (

  المخطوط السابق

  
م، قصر ١٤٣٠/هـ٨٣٤مخطوط كلیلة ودمنة، األسد ینقض على الثور، ): ٧٠لوحة (

  جلستان بطهران



 -٣٦٠-

  
  ، المكتبة األهلیة بباریس )م١٤٣٦/هـ٨٤٠( نامة معراج ،رحلة المعراج): ٧١لوحة (

  
محادثة بین جالل والطائر، مخطوط دستان جمال وجالل، ): ٧٢لوحة (

  ، مكتبة الجامعة فى أبساال)م١٥٠٣/هـ٩٠٨(



 -٣٦١-

  
مقابلة بین الشاب والصوفى، دیوان األمیر خسرو دهلوى، ): ٧٣لوحة (

  ، مكتبة شیستربیتى بدبلن)م١٤٨٥/هـ٨٩٠(

  
  شیرین تستقبل خسرو فى قصرها، المخطوط السابق): ٧٤لوحة (



 -٣٦٢-

  
صورة مزدوجة تمثل السلطان حسین میرزا فى مجلس شراب وطرب، ): ٧٥لوحة (

  ، دار الكتب المصریة)م١٤٨٨/هـ٨٩٣(مخطوط البستان سعدى، 
  

  
، )م١٤٤٢/هـ٨٤٦(ولیمة فى حدیقة، مخطوط المنظومات الخمس، ): ٧٦لوحة (

  دنالمتحف البریطانى بلن



 -٣٦٣-

  
  شیرین تتأمل صورة خسرو، المخطوط السابق): ٧٧لوحة (

  
-٩٤٦(خسرو یستمع للمغنى باربد، مخطوط المنظومات الخمس، ): ٧٨لوحة (

  ، المتحف البریطانى بلندن)م١٥٤٣-١٥٣٩/هـ٩٥٠



 -٣٦٤-

  
  الطبیبان المتناظران، المخطوط السابق): ٧٩لوحة (

  
مخطوط خمسة نظامى، خسرو وشیرین یستمتعان بقصص الحب، ): ٨٠لوحة (

  متحف المتروبولیتان بنیویورك، )م١٥٣٥- ١٥١٥(



 -٣٦٥-

  
-١٥٢٥/هـ٩٤٢-٩٣٢(صلب الضحاك، مخطوط شاهنامة طهماسب ): ٨١لوحة (

   للمصور سلطان محمد )م١٥٣٥

  
-٩٤٦(المجنون مع الحیوانات فى الصحراء، المنظومات الخمس، ): ٨٢لوحة (

  ، المصور میر على التبریزىندن، المكتبة البریطانیة بل)م١٥٤٣-١٥٣٩/هـ٩٤٩



 -٣٦٦-

  
-١٥١٥/هـ٩٤٢-٩٢١(خسرو یستمع إلى المغنى باربد، الشاهنامة ): ٨٣لوحة (

  ، میرزا على، متحف المتروبولیتان)م١٥٣٥

  
منظر فى الریف للمصور محمدى، متحف اللوفر بباریس، مؤرخة بعام ): ٨٤لوحة (

  )م١٥٧٨/هـ٦٨٦(



 -٣٦٧-

  
، المكتبة األهلیة  المدرسة الصفویة الثانیةشیخ یستریح لرضا عباسى،): ٨٥لوحة (

  بباریس
  

    
تصویرة مزدوجة، شاه جیهان یستقبل رجال الدین، مخطوط شاه جیهان ): ٨٦لوحة (

  ، متحف الفریر بواشنطن)م١٦٥٧-١٦٥٦/هـ١٠٦٨-١٠٦٧(نامه، 
  
  
  



 -٣٦٨-

  
ًور أكبر یروض فیال شرسا، مخطوط أكبر نامة اإلمبراط): ٨٧لوحة ( ً

  فیكتوریا وألبرت بلندن، عمل باسوان) م١٥٩٦/هـ١٠٠٥(

  
، متحف الفریر للفن بواشنطن، عمل )م١٥٩٠/هـ٩٩٩(سفینة نوح ): ٨٨لوحة (

  المصور مسكین



 -٣٦٩-

  
، متحف فیكتوریا وألبرت بلندن، )م١٦٢١/هـ١٠٣١(ًحمارا وحشیا ): ٨٩لوحة (

  المصور منصور
  

  
تصویرة مزدوجة تمثل إحدى المدن على مضیق البسفور، مخطوط ): ٩٠لوحة (

  ، لنصوح المطرقى، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٥٤٠/هـ٩٤٧(سلیمان نامة 



 -٣٧٠-

  
عرض طائفة البستانیین أمام السلطان مراد الثالث، سورنامة ): ٩١لوحة (

  مان، للمصور عث، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٥٨٢/هـ٩٩٠(

  
تصویرة مزدوجة تمثل الفناء الثانى بقصر طوبقابوسراى باستانبول، ): ٩٢لوحة (

  ، مولى تفلیس)م١٥٨٤/هـ٩٩٢(مخطوط الهنرنامة، الجزء األول 



 -٣٧١-

  
إحضار السجین أمام اإلمبراطور الرومى، مخطوط الشاهنامة، ): ٩٣لوحة (

  صور أحمد نقشى، للمم، مجموعة سبنسر، المكتبة العامة بنیویورك١٦٢٠/هـ١٠٣٠

  
عرض طائفة بنائى الحدائق والقصور أثناء االحتفال بختان أوالد السلطان ): ٩٤لوحة (

، ، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٧٢٠/هـ١١٣٢(أحمد الثانى، سورنامة وهبى 
  المصور لونى



 -٣٧٢-

  
منظر طبیعى على مضیق البسفور، مخطوط العطایا الخمسة ): ٩٥لوحة (

  ، المصور لونىتحف والتر للفنون، الوالیات المتحدة األمریكیة، م)م١٧٢١/هـ١١٣٤(

  
جلدة مخطوط علیها رسوم مناظر طبیعیة، مؤرخة بعام ): ٩٦لوحة (

  ، المصور عبد هللا بخارى، متحف طوبقابوسراى باستانبول)م١٧٢٨/هـ١١٤١(



 -٣٧٣-

  
 تصویرة مزدوجة تمثل یوحنا المعمدان یعمد فى بحر األردن، مخطوط): ٩٧لوحة (

، متحف الفن القبطى بالقاهرة، المصور )م١٦٨٩/ للشهداء١٤٠٥(البشائر األربع 
  إبراهیم بن سعفان الراهب

  
  
  



 -٣٧٤-
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 ثروت عكاشة، التصویر اإلسالمى المغولى فى الهند، الهیئة المصریة -
  . م١٩٩٥العامة للكتاب، القاهرة، 

 ثروت عكاشة، التصویر اإلسالمى فى العصور الوسطى، دار النهضة -
  . م١٩٩٢العربیة، جامعة القاهرة، 

ى، المؤسسة العربیة للدراسات  ثروت عكاشة، التصویر الفارسى والترك-
  . م١٩٨٣والنشر، بیروت، 

 جمال محمد محرز، التصویر اإلسالمى ومدارسه، المكتبة الثقافیة، دار -
  . م١٩٦٢القلم، القاهرة، 

 حسن الباشا، التصویر اإلسالمى فى العصور الوسطى، القاهرة -
  . م١٩٥٩

  . م١٩٧٣ة  حسن الباشا، فنون التصویر اإلسالمى فى مصر، القاهر-

  . م١٩٥٨ زكى محمد حسن، أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر، بغداد -

 زكى محمد حسن، الفنون اإلیرانیة فى العصر اإلسالمى، القاهرة -
  . م١٩٤٦

 زكى محمد حسن، بغداد فى التصویر اإلسالمى، مجلة سومر، العدد -
  . األول

  . م١٩٤٨ زكى محمد حسن، فنون اإلسالم، القاهرة -



 -٣٧٥-

صالح أحمد البهنسى، من التصویر فى العصر اإلسالمى، الجزء  -
  .م٢٠٠٩الثالث، 

 محمد عبد العزیز مرزوق، الفنون الزخرفیة اإلسالمیة فى العصر -
  . م١٩٨٧العثمانى، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 محمد مصطفى، التصویر اإلیرانى فى العصرین التیمورى والصفوى -
  . م١٩٧١، القاهرة )ارسىدراسات فى الفن الف(

 محمد مصطفى، صور من مدرسة بهزاد فى المجموعات الفنیة بالقاهرة، -
  . م١٩٥٩سلسلة الینبوع الفضى، بادن بادن، 

 محمود إبراهیم حسین، أعالم المصورین المسلمین وأشهر أعمالهم الفنیة، -
  . م١٩٨٢مكتبة نهضة الشرق، 

مارة والفنون اإلسالمیة، الجزء  محمود إبراهیم حسین، اإلبهار فى الع-
  . األول

  . م٢٠١٠ محمود إبراهیم حسین، الفنان فى العصور اإلسالمیة، -

 محمود إبراهیم حسین، المدخل فى دراسة التصویر اإلسالمى، دار -
  . م٢٠٠٢الثقافة العربیة، 

 محمود إبراهیم حسین، المرأة فى إنتاج المصور المسلم، القاهرة، -
  . م١٩٨٣

 سید على حسن، فنانون فى مراسم أباطرة المغول فى الهند، الطبعة  منى-
  . م٢٠٠٥األولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 
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 أمل عبد السالم السید، البحر فى التصویر المغولى الهندى، رسالة -
  . م٢٠٠٩ماجستیر، كلیة اآلثار جامعة القاهرة، 

یدى، المناظر الطبیعیة فى التصویر اإلیرانى فى نهایة  أمین عبد هللا رش-
  . م٢٠٠٥العصر الصفوى، ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، 

 أمین عبد هللا رشیدى، المناظر الطبیعیة فى التصویر العثمانى فى تركیا -
 دراسة أثریة فنیة مقارنة، دكتوراه، كلیة اآلثار جامعة القاهرة، ،ومصر
  . م٢٠٠٨

سمیة حسن محمد، صور االحتفاالت فى المخطوطات العثمانیة،  -
  . م١٩٨٣دكتوراه، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، 

 منى السید عثمان، رسوم عمائر استانبول المدنیة من خالل تصاویر -
المخطوطات العثمانیة، ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، 

  . م٢٠٠٢
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  ٨.....................................اإلسالم والتصویر : الفصل األول

  ٣١..........................مصادر التصویر اإلسالمى : الفصل الثانى

  ٣٥.................... التصویر الجدارى:    بدایات التصویر اإلسالمى

  ٣٥...............................الصور المنفذة بالفسیفساء : ًأوال    

  ٣٥.....................................فسیفساء قبة الصخرة         

  ٣٨...................................فسیفساء الجامع األموى         

  ٤١..............................فسیفساء قصر خربة المفجر         

  ٤٢......................................فسیفساء قبة بیبرس         

  ٤٢..............)الفریسكو(الصور الجداریة باأللوان المائیة : ًثانیا    

  ٤٢..............................الصور الجداریة بقصیر عمرا         

  ٤٨...................الحیر الغربى التصویر الجدارى فى قصر         

  ٥٠التصویر الجدارى فى جناح الحریم بالجوسق الخاقانى بسامراء         

  ٥٥..الشخصیة الذاتیة لفنون التصویر اإلسالمى المبكر : الفصل الثالث
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  ٥٦...................................فلسفة التصویر الفاطمى: ًأوال    

  ٧٧................................الفاطمىالتصویر الجدارى : ًثانیا    

  ٨٨...................الفاطمى خارج مصر التصویر الجدارى : ًثالثا    
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  ١١٤...................المخطوطات المزوقة بالتصاویر : الفصل األول

  ١١٢......مراكز التصویر اإلسالمى فى العصر العباسى : الفصل الثانى

  ١٢٧..............فنون التصویر فى العصر المملوكى : الفصل الثالث

  ١٩٤.................................إیران  المدرسة العربیة فى -    
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  ٢٠٠.................................المدرسة المغولیة : الفصل األول

  ٢١٧................... الجالئریة –المدرسة المظفریة : الفصل الثانى

  ٢٣٠...............................المدرسة التیموریة : الفصل الثالث

  ٢٦٥.................................المدرسة الصفویة : الفصل الرابع
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  ٢٨٥.........................المدرسة المغولیة في الهند: فصل األولال

  ٢٩٦...................المدرسة العثمانیة فى التصویر : الفصل الثانى
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  ٣١٦..................................................كتالوج اللوحات 

  ٣٢٥.........................................................اللوحات 

  ٣٧٤.........................................................المراجع 
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